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Τα ζητήματα της δημοκρατίας τα λύνει η
κυβέρνηση του Μητσοτάκη με τα γκλοπ
και τις αύρες της αστυνομίας. Τα ζητήμα-

τα της Υγείας με το πάγωμα των προσλήψεων
και την εκχώρηση γιατρών στους ιδιώτες κλινι-
κάρχες -που υποτίθεται ότι επιτάσσει. Τα ζητή-
ματα της Παιδείας με την τηλεκπαίδευση αλά
Κεραμέως. Στον κατάλογο αυτό του παραλογι-
σμού και της απύθμενης μεροληψίας σε βάρος
των εργατών και των φτωχών προστέθηκε την
περασμένη εβδομάδα και η “ανάπτυξη”.

Η οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση –
μια πτώση που είχε αρχίσει πριν από την κρίση
του κορονοϊού και γιγαντώθηκε με την πανδη-
μία, τα λοκντάουν και την κατάρρευση του
τουρισμού. Ποιά είναι η απάντηση της κυβέρ-
νησης του Μητσοτάκη; Ο ηλεκτρονικός εκσυγ-
χρονισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η ενίσχυση των φορολογι-
κών ελέγχων. Η ύφεση, που θα φτάσει επίση-
μα στο 10% φέτος, με βάση τις προβλέψεις
του προϋπολογισμού της ίδιας της κυβέρνη-
σης, θα καταπολεμηθεί, με άλλα λόγια, με τα
“γκλομπς” της εφορίας.

Την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Οι-
κονομικών κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ένα “Προσχέδιο Δράσης” για την αξιοποί-
ηση των 32 περίπου δισεκατομμυρίων του Τα-
μείου Ανάκαμψης, των χρημάτων που αναλο-
γούν στη χώρα μας από το πρόγραμμα “Next
Generation EU” (και τις παραφυάδες του) που
ενέκρινε, ύστερα από πρόταση της προέδρου
της Κομισιόν Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Το τελικό σχέδιο θα προκύ-
ψει από τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στην ελλη-
νική κυβέρνηση και την Κομισιόν και αναμένε-
ται να εγκριθεί μέσα στον Φλεβάρη. Η εκταμί-
ευση της πρώτης δόσης θα γίνει, αν όλα πάνε
σύμφωνα με τα πλάνα, στις αρχές του δευτέ-
ρου εξαμήνου του 2021. Ο Σταϊκούρας έχει
εγγράψει ήδη στον προϋπολογισμό του 2021
“εισροές” 3,9 δισεκατομμυρίων για τη χρονιά
που μας έρχεται. Η μισή, σχεδόν, ανάπτυξη
που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών για
το 2021 θα προέλθει, σύμφωνα με τις εκτιμή-

σεις της κυβέρνησης, από αυτά τα 3,9 δις.
Η “πρωτοτυπία” του νέου προγράμματος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στη χρη-
ματοδότησή του, που θα γίνει για πρώτη φο-
ρά, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντι-
μετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, με δανεισμό
από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ουσία
του, όμως, δεν έχει επηρεαστεί ούτε κατά ένα
χιλιοστό από την πανδημία. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση “επόμενης γενιάς” που ονειρεύεται η
φον ντερ Λάιεν (και μαζί της και όλες οι άρ-
χουσες τάξεις των χωρών-μελών) θα είναι ο
παράδεισος του νεοφιλελευθερισμού, της
ελεύθερης αγοράς και του κεφαλαίου. Όλες οι
αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που δεν κατά-

φερε η Κομισιόν να επιβάλλει μέχρι τώρα (και
άλλες τόσες νέες) θα επιβληθούν τώρα (σύμ-
φωνα με τα πλάνα τους) μέσω του προγράμ-
ματος “Next Generation EU”.

“Bραβείο κυνισμού”
Το προσχέδιο του Σταϊκούρα δεν είναι απλά

κομμένο και ραμμένο σε αυτές τις κατευθύν-
σεις: αν υπήρχε ένα “βραβείο κυνισμού” θα το
κέρδιζε “με τα τσαρούχια”. Από τα 32 δις μόνο
μερικά ψίχουλα θα δοθούν για την Υγεία. 'Η
για την “Υγεία”, για να είμαστε ακριβείς, αφού
ούτε μια δεκάρα δεν προβλέπεται να ξοδευτεί
για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών ή τη
δημιουργία νέων ΜΕΘ. Τα κονδύλια θα χρησι-

μοποιηθούν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα
της “Καθημερινής” και του “Βήματος”, για την
“ανάπτυξη ενός ενοποιημένου ατομικού ηλε-
κτρονικού φακέλου” για τους ασθενείς, δηλα-
δή για ένα ακόμα μεγάλο έργο πληροφορικής
(που προφανώς έχει σαν κύριο στόχο να γεμί-
σει τις τσέπες των αφεντικών του κλάδου και
δευτερευόντως μόνο να στηρίξει τους ίδιους
τους ασθενείς). 

Από τις 15 μεταρρυθμίσεις που θα χρηματο-
δοτήσει, σύμφωνα με το προσχέδιο, το πρό-
γραμμα, η πιο εξωφρενική είναι η “ψηφιοποί-
ηση της ΑΑΔΕ”. Ο στόχος της είναι η μεγαλύτε-
ρη και αμεσότερη σύνδεση ανάμεσα στις επι-
χειρήσεις και την εφορία (πχ POS που στέλ-
νουν τα στοιχεία των αποδείξεων αυτόματα
στην ΑΑΔΕ) και “ανάπτυξη ψηφιακών εργαλεί-
ων φορολογικών ελέγχων”. Για τη στήριξη των
εκατομμυρίων ανέργων, για την ενίσχυση των
εκατοντάδων χιλιάδων εποχιακά εργαζομένων
στον τουρισμό δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ. 

Στη σύνταξη του προσχεδίου, διαβάζουμε
στην Καθημερινή”, η κυβέρνηση πήρε υπ'
όψιν της και τις προτάσεις της επιτροπής Πισ-
σαρίδη. Ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο επικε-
φαλής της επιτροπής είναι ένας διάσημος κα-
θηγητής, κάτοχος βραβείου Νόμπελ.

Από τα βραβεία Νόμπελ μόνο ένα είναι πιο
κακόφημο από το “νόμπελ Οικονομίας”: το
“νόμπελ Ειρήνης” που έχει απονεμηθεί σε αν-
θρώπους σαν τον διαβόητο υπουργό Εξωτερι-
κών του Νίξον, Χένρι Κίσινγκερ, για την “ειρή-
νη” στο Βιετνάμ. Το 1976 το Νόμπελ Οικονο-
μίας είχε απονεμηθεί στον Μίλτον Φρίντμαν,
τον “γκουρού” του νεοφιλελευθερισμού και οι-
κονομικού συμβούλου της Χούντας του Πινο-
σέτ. Το 1997 σε δυο επιφανείς καθηγητές, τον
Μίρον Σολς και τον Ρόμπερτ Μέρτον. Το 1998
η εταιρεία τους, η LCTM χρεοκόπησε. Ήταν
μια από τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες όλων των
εποχών (μπορεί να συγκριθεί μόνο με την Λη-
μαν Μπράδερς) που απείλησε να τινάξει ολό-
κληρη την παγκόσμια οικονομία στον αέρα.

Η ανάπτυξη έρχεται.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Τι κι αν η πανδημία θερίζει με
τους θανάτους και τους δια-
σωλημένους να έχουν εκτο-

ξευτεί. Τι κι αν τα νοσοκομεία και
το προσωπικό του ΕΣΥ έχουν γονα-
τίσει και αδυνατούν να καλύψουν
τις τεράστιες ανάγκες. Η κυβέρνη-
ση συνεχίζει ακάθεκτη τη δολοφο-
νική πολιτική της. Αντί να προχω-
ρήσει σε προσλήψεις χιλιάδων για-
τρών και νοσηλευτών, αντί να δώ-
σει λεφτά για να ανοίξει τα κλειστά
νοσοκομεία και να τα εξοπλίσει, αν-
τί να επιτάξει άμεσα όλες τις ιδιωτι-
κές κλινικές και να εξασφαλίσει την
πλήρη λειτουργία τους, το μόνο
που κάνει είναι «μπαλώματα» για να
μην παρεκκλίνει στο ελάχιστο από
τη στήριξή της στα αφεντικά της
ιδιωτικής Υγείας.

Η Θεσσαλονίκη πληρώνει αυτή
τη στιγμή το πιο σκληρό τίμημα.
Μετά τα εξωφρενικά σχέδια για αε-
ροδιακομιδές και μεταφορά ασθε-
νών με τρένα στην Αθήνα, η κυβέρ-

νηση άρχισε να παρακαλάει τους
κλινικάρχες για 200 κρεβάτια co-
vid. Ακόμα και μετά την ξεδιάντρο-
πη άρνησή τους να τα παραχωρή-
σουν, τους έδινε το περιθώριο να
παζαρέψουν κι άλλο για ανταλλάγ-
ματα ώστε «να αποφευχθεί η λήψη
των αναγκαστικών μέτρων της κα-
θολικής επίταξης». Αυτό ήταν το
υποτιθέμενο «τελεσίγραφο» που
τους έστειλε.

Μόνο αφού η απάντησή τους
ήταν ξανά αρνητική, αποφάσισε να
προχωρήσει σε αναγκαστική επίτα-
ξη. Αλλά κι αυτή αποδείχτηκε σκέ-
τη κοροϊδία. Το «καθολική» αφο-
ρούσε σε μόλις δυο ιδιωτικές δο-
μές, με αδρή αποζημίωση για τα
αφεντικά τους και μετακίνηση για-
τρών, νοσηλευτών και λοιπού προ-
σωπικού από τα ήδη τσακισμένα
δημόσια νοσοκομεία της πόλης για

να τις στελεχώσουν. Τελικά, «ο δη-
μόσιος τομέας επιτάσσεται από
τον ιδιωτικό, αντί του αντιθέτου»,
κατήγγειλε η ΕΝΙΘ, δημοσιοποιών-
τας το σχετικό έγγραφο της 3ης
ΥΠΕ για τις μετακινήσεις.

Τρωκτικά
Η αντίδραση των κλινικαρχών

ήταν προκλητική. Παρά το γεγονός
ότι μόνο για «επίταξη» δεν πρόκει-
ται, προτίμησαν να επιτεθούν στην
κυβέρνηση για τις αποφάσεις της,
φτάνοντας στο σημείο ακόμα και να
δυσφημούν τις κλινικές τους ως
ακατάλληλες και ανεπαρκείς. Αφεν-
τικά που μέχρι τώρα περηφανεύον-
ταν για τις υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες Υγείας που προσφέρουν σε
αντίθεση με το ΕΣΥ, αποκάλυψαν
αυτό που γνώριζε ο κόσμος όλος:
πως οι ίδιοι δεν είναι τίποτα άλλο

από τρωκτικά που ζουν και τρέφον-
ται από τις πολιτικές διάλυσης και
ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συ-
στήματος Υγείας, που δεν είναι δια-
τεθειμένα να θυσιάσουν ούτε ένα
ευρώ για τις ανθρώπινες ζωές και
που επιλέγουν να πηδήξουν πρώτα
από το καράβι.

«Και οι δύο ήξεραν τι έρχεται αλ-
λά προτίμησαν να ασχοληθούν με
το πως θα μειώσουν τα έξοδα οι
μεν και πως θα αυξήσουν τα έσοδα
οι δε» ανέφερε για κυβέρνηση και
κλινικάρχες η ανακοίνωση του Συλ-
λόγου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινι-
κών Ιατρείων Εργαστηρίων Βορεί-
ου Ελλάδας. Αποκαλύπτοντας,
ανάμεσα σε άλλα αίσχη, πως
«υπάρχουν κλινικές, μεταξύ των
οποίων και η “ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ” που
επιτάχτηκε, που οι εργαζόμενοι εί-
ναι απλήρωτοι όλο το 2020».

Το επιστέγασμα της εγκληματι-
κής αυτής διαχείρισης με μόνο κρι-
τήριο τα κέρδη των ιδιωτών ήρθε
με τον προϋπολογισμό του 2021.
Δεν φτάνει που ήδη η Ελλάδα βρί-
σκεται στη δεύτερη από το τέλος
θέση των χωρών της ΕΕ στις έκτα-
κτες υγειονομικές δαπάνες την πε-
ρίοδο της πανδημίας, το κονδύλι
για την Υγεία στο νέο προϋπολογι-
σμό είναι μειωμένο κατά 550 εκα-
τομμύρια!

Η κυβέρνηση και το σύστημα
που υπηρετεί σκοτώνουν ανοιχτά
και απροκάλυπτα. Η μόνη δύναμη
που μπορεί να τους σταματήσει εί-
ναι οι αγώνες των εργαζόμενων και
της νεολαίας. Η απεργία της 26ης
Νοέμβρη είναι η αρχή.

Λένα Βερδέ

Οι κλινικάρχες “επιτάσσουν” το ΕΣΥ!

Μητσοτάκης-Πισσαρίδης
Δίδυμο καταστροφής
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Η πανεργατική απεργία αυτή την Πέμπτη
26 Νοέμβρη έχει ξεχωριστά χαρακτηρι-
στικά. Είναι μια απεργία που δίνει συνέ-

χεια και αποτελεί κλιμάκωση της μάχης που
δόθηκε ενάντια στην κυβερνητική απαγόρευση
και καταστολή στην επέτειο του Πολυτεχνείου.
Δεν αφήνουμε την κυβέρνηση να πάρει ανάσα
μετά την πολιτική ήττα που της επέβαλαν οι κι-
νητοποιήσεις στις 17 Νοέμβρη.

Ταυτόχρονα, όμως, είναι μια απεργία που
ανοίγει τη μάχη ενάντια στον προϋπολογισμό-
σφαγείο που στέλνει ο Σταϊκούρας στη Βουλή.
Και αναδεικνύει τα εργατικά αιτήματα σαν
εναλλακτικές λύσεις κόντρα στη θανατερή δια-
χείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και
τα αφεντικά.

Ο προϋπολογισμός είναι καθρέφτης αυτών
των φονικών επιλογών. Την ώρα που τα δημό-
σια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη
πίεση από το φούντωμα της πανδημίας, οι δα-
πάνες για την Υγεία κόβονται κατά 551 εκατομ-
μύρια ευρώ -μείωση 16%. Την ώρα που οι συν-
ταξιούχοι και οι άνεργοι αποτελούν την μεγα-

λύτερη ευάλωτη ομάδα στον κορονοϊό, οι δα-
πάνες του Υπουργείου Εργασίας που είναι αρ-
μόδιο για την κοινωνική ασφάλιση, τα επιδόμα-
τα και τις συντάξεις κόβονται κατά 2 δισεκα-
τομμύρια ευρώ -μείωση 8,5%. Ενώ, αντίθετα, οι
“αμυντικές” δαπάνες απογειώνονται από 3,8
δις σε 5,4 δις -αύξηση 42%.

Και δεν πρόκειται για σκέτα νούμερα και
ασκήσεις λογιστικής. Αυτές οι αντεργατικές
επιθέσεις ήδη ξεδιπλώνονται. Αντί να προχω-
ρήσει σε επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χωρίς
αποζημίωση για τα αρπακτικά που λυμαίνονται
τις ανάγκες του κόσμου για υπηρεσίες Υγείας,
ο Μητσοτάκης “νοικιάζει” ιδιωτικές κλινικές
χρυσοπληρώνοντας τους ιδιοκτήτες. Και κλιμα-
κώνει την ελληνική εμπλοκή στις πολεμικές
απειλές με νέες συνεργασίες με τα Εμιράτα.

Την ώρα που ο Μητσοτάκης έκλεινε πολεμι-
κές συμφωνίες με τους εμίρηδες, ο Νετανιά-
χου πήγαινε κρυφά στη Σαουδική Αραβία και
επιβεβαίωνε ότι ο αντιδραστικός “άξονας” Ελ-
λάδας-Ισραήλ με τις ευλογίες των ΗΠΑ φτάνει
μέχρι τον Περσικό Κόλπο προετοιμάζοντας πό-
λεμο με το Ιράν. 

Προτεραιότητες
Κόσμος πεθαίνει αβοήθητος στα γηροκομεία

και ρισκάρει τη ζωή του συνωστισμένος στις
συγκοινωνίες και στα εργοστάσια, αλλά η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει προτε-
ραιότητα στις δαπάνες για φρεγάτες και μαχη-
τικά αεροπλάνα που θα περιπολούν από τη Λι-
βύη μέχρι το Ομάν.

Υπάρχει τεράστια οργή ενάντια στις προκλη-

τικές επιλογές του Μητσοτακέικου και της τά-
ξης του. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από τον κό-
σμο που έσπασε τις απαγορεύσεις του Χρυσο-
χοΐδη στο Πολυτεχνείο. Η ίδια δύναμη είναι
που έσπρωξε τις ηγεσίες των συνδικάτων να
κηρύξουν την απεργία της 26Ν και σπρώχνει
τις ηγεσίες της Αριστεράς σε κοινή δράση. Με
αυτόν τον αέρα οργανώνουμε την επιτυχία της
απεργίας και διεκδικούμε την κλιμάκωσή της
με νέα Πανεργατική για να μην περάσει ο κατα-
στροφικός προϋπολογισμός.

Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει η συζήτηση για
τις προοπτικές. Η κυριακάτικη Αυγή με δισέλι-
δο άρθρο βλέπει τη συνέχεια σε ένα εκλογικό
μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΜέΡΑ25 με άνοιγμα στο
ΚΙΝΑΛ με βάση ένα μίνιμουμ προεκλογικό πρό-
γραμμα, που θα έχει ρεαλιστικές προοπτικές
αφού οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή
αναλογική.

Όλοι και όλες, όμως, που έχουμε πίσω μας τις
εμπειρίες από τις κυβερνήσεις Τσίπρα, ξέρουμε
πολύ καλά τα όρια μιας τέτοιας στρατηγικής και
γι' αυτό αναζητούμε εναλλακτική. Αγωνιζόμαστε
για να κάνουμε το μαζικό κίνημα που παλεύει να
ρίξει τη Νέα Δημοκρατία τόσο οργανωμένο και
δυνατό ώστε να επιβάλει τις δικές του λύσεις,
αντί να περιμένει πότε κάποιος επόμενος
υπουργός θα ικανοποιήσει τα αιτήματά του. 

Κάθε ένα από τα αιτήματα των απεργών δίνει
απάντηση στα πιο καυτά προβλήματα εδώ και
τώρα. Η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χωρίς
αποζημίωση για τους κλινικάρχες ανεβάζει εδώ
και τώρα την οροφή του ΕΣΥ. Η μεταφορά κον-
δυλίων από τις πολεμικές δαπάνες σε λεφτά για
μαζικές προσλήψεις σε σχολεία-δήμους-νοσο-
κομεία σώζει ζωές και από την πανδημία και
από τις πολεμικές απειλές. Και ταυτόχρονα, τέ-
τοια μεταβατικά αιτήματα ανοίγουν τη δυναμική
για μια άλλη κοινωνία όπου τον έλεγχο έχουν οι
εργάτες και όχι τα αρπακτικά του κέρδους.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που ανοίγεται
μπροστά μας. Εμπρός να κάνουμε την Πανερ-
γατική Απεργία αποφασιστικό βήμα για να το
κερδίσουμε.

Στα 9.920 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης της

Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 5.020
ευρώ που συγκεντρώθηκαν την πε-
ρασμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις: Θέμης Χ. 700 ευρώ,
Κύρος Κ. 150, Δάνος Π. 100, από 50
ευρώ Δημήτρης Ρ., Κατερίνα Π., Βα-
σίλης Κ., Αργυρή Ε., Δημήτρης Λ.,
Νίκος Κ., Ελένη Π. και Γιάννης Π.,
Βασίλης Κ. 40 ευρώ, από 30 ευρώ
Γιάννης Σ. και Παρασκευάς Ψ.,  

Μάνθος Α. 25 ευρώ, από 20 ευρώ
Μαρία Β., Χαρίτα Μ., Κώστας Π.,
Γιάννης Μ., Κώστας Λ., Παναγιώτης
Γκ.,  Mαργαρίτα Π., Γιώργος Φ. και
Βασίλης Κ., από 10 ευρώ Παναγιώ-
της Ζ.,  Σάββας Κ., Πηνελόπη Κ., Πα-
ρασκευή Κ., Μυρτώ Μ., Κώστας Τ.,
Ιλεάνα Ζ., Παναγιώτης  Κ.,  Μαρία Κ.,
Κώστας Κ., Άννα Μ., Μαρία Τσ., Άγ-
γελος Μ., Άννα Μ., Χρήστος Κ., Νε-
κτάριος Δ., Μαρία Σ., Παναγιώτα Τ.,
Χρυσάνθη Τ. και Βικτώρια Κ., από 5
ευρώ Παναγιώτης Π., Σταυρούλα Ψ.
5, Αποστόλης Β.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συν-
τρόφισσες και τους συντρόφους
που γράφτηκαν ή ανανέωσαν τις
συνδρομές τους στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω: Μωυσής Λ., Εμ-
μανουέλλα Τ., Γιάννης Μ., Λεωνίδας
Κ., Μανώλης Γ., Στέλιος Γ., Μάνθος
Α., Πέτρος Π., Μαρία Β., Μαρία Ν.,
Άννα Τ., Εύα Η., Διαμαντής Σ. και Άν-
να Κ.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Πανεργατική-αφετηρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ευχαριστούμε θερμά την
Αθηνά Κόφφα που πρό-

σφερε 100 ευρώ στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη στη μνήμη της
αδερφής της και αγαπημένης
μας συντρόφισσας Γεωργίας. 

12/11, Κινητοποίηση εργαζομένων στο Κρατικό Νίκαιας. Φωτό: Γιάννης Τσολάκης



Ηπανδημία εξελίσσεται με
δραματικές διαστάσεις στην
Ελλάδα, στην Ευρώπη, σχε-

δόν σε όλο τον κόσμο. Ήδη, η αν-
θρωπότητα μετράει 1.400.000 νε-
κρούς. Παντού, οι εγκληματικές
επιλογές των κυβερνήσεων στην
αντιμετώπιση της πανδημίας, από
τα διαλυμένα δημόσια συστήματα
Υγείας μέχρι την απουσία κάθε
κρατικής παρέμβασης απέναντι
στην εργοδοτική υγειονομική ασυ-
δοσία στους χώρους εργασίας, κά-
νουν την οργή του κόσμου να ξεχει-
λίζει. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πρό-
σφατες ανακοινώσεις των κλινικών
δοκιμών δύο πιθανών εμβολίων κα-
τά της covid-19 (από την κοινοπρα-
ξία Pfizer/BioNTech με ποσοστό
αποτελεσματικότητας 90% και της
Moderna με 94,5%) αποτέλεσαν
μία πηγή ελπίδας για εκατομμύρια
ανθρώπους. 

Όμως, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι τα
ανακοινωμένα ποσοστά αποτελεσματικότητας
είναι πραγματικά, εξακολουθούν να υπάρχουν
πάρα πολλά εμπόδια προτού αυτά (ή/και άλ-
λα) εμβόλια χρησιμοποιηθούν  ευρέως ώστε η
πανδημία να αποτελέσει παρελθόν.

O στόχος της εμπορικής διάθεσης ενός εμ-
βολίου μέσα σε 12-18 μήνες από την εμφάνιση
του ιού είναι, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς,
αναποτελεσματικός και επικίνδυνος. Μέχρι τώ-
ρα, το πιο «γρήγορο» εμβόλιο ήταν αυτό για
την παρωτίτιδα που βγήκε σε μαζική διάθεση
σε 4 χρόνια. 

Πόσο αποτελεσματικό;
Ακόμη κι αν ένα εμβόλιο αποδειχθεί κλινικά

αποτελεσματικό δεν σημαίνει ότι θα είναι και
εξίσου αποτελεσματικό σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες και σε όλους τους ανθρώπους, ανε-
ξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους.
Για παράδειγμα, ακόμη και στις καλύτερες
χρονιές, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
της κοινής γρίπης δεν ξεπερνά το 70% και σε
ορισμένες χρονιές έχει πέσει και στο 40% λό-
γω μεταλλάξεων του ιού. 

Τα συγκεκριμένα εμβόλια της Pfizer/BioNTe-
ch και της Moderna χρησιμοποιούν κλώνους
mRNA.  Πρόκειται για κομβικής σημασίας πλε-
ονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά εμβό-
λια κυρίως γιατί δεν προκαλούν λοίμωξη.
Όμως, το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι τέτοια
εμβόλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ στο
παρελθόν για την παραγωγή εμπορικού εμβο-
λίου για ανθρώπους, πόσο μάλλον για χρήση
σε μαζική κλίμακα.  

Επίσης, το mRNA είναι αρκετά ευαίσθητο
και απαιτεί προσεκτική αποθήκευση και χειρι-
σμό σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το εμβό-
λιο της Pfizer πρέπει να διατηρείται κατεψυγ-
μένο στους -70 βαθμούς Κελσίου έως και λί-
γες ημέρες πριν από τη χρήση του. Αυτό απαι-
τεί ειδικούς καταψύκτες. 

Ακόμη όμως κι αν λυθούν όλα αυτά τα ζητή-
ματα, η περίπλοκη αλυσίδα παραγωγής, συ-
σκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς θα
χρειαστεί μήνες προκειμένου να συγκροτηθεί. 

Τα συγκεκριμένα εμβόλια απαιτούν επίσης
να χορηγηθούν δύο δόσεις με διαφορά τριών
εβδομάδων προτού ξεκινήσουν να προσφέ-
ρουν σημαντική προστασία. Ακόμη και με το
καλύτερο σενάριο, η πανδημία βρίσκεται σε

τόσο μεγάλη έξαρση που η βοήθεια από πλευ-
ράς εμβολίου δεν θα φανεί  σύντομα.

Η Pfizer δήλωσε ότι αναμένει να έχει έως και
50 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του
έτους (αντιστοιχούν σε μόλις 25 εκατομμύρια
άτομα) και ελπίζει να παράγει έως 1,3 δισεκα-
τομμύρια δόσεις το επόμενο έτος. Και δεδομέ-
νου ότι η παγκόσμια ζήτηση για τα εμβόλια θα
είναι τόσο υψηλή, θα χρειαστούν δισεκατομ-
μύρια δόσεις εμβολίου από πολλές εταιρείες
για να ανοσοποιηθεί γρήγορα ένα μεγάλο μέ-
ρος του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι κυβερνήσεις της Δύσης έτρεξαν να εκμε-
ταλλευτούν τις ανακοινώσεις για να υποσχε-
θούν ένα δήθεν άμεσο γενικό εμβολιασμό και
ένα γρήγορο τέλος της πανδημίας. Οι μετοχές
των φαρμακοβιομηχανιών κάνουν πάρτυ στα
χρηματιστήρια. "Οι μετοχές ανεβαίνουν και οι
προλετάριοι πέφτουν" για να θυμηθούμε τα
λόγια της Ρόζα Λούξεμπουργκ. 

Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης της
ΝΔ για την δήθεν ενίσχυση του δημόσιου συ-
στήματος Υγείας, υπάρχουν η πρόσφατη Έκ-
θεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής («Health at a glance: Europe 2020. The
state of Health in the EU cycle») και ο κρατικός
προϋπολογισμός του 2021 που διαψεύδουν
την κυβερνητική προπαγάνδα. 

Η Έκθεση αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς προ-
ετοιμασίας αλλά και απόκρισης στις αυξημένες
ανάγκες της δημόσιας Υγείας. Στο δείκτη που
αφορά τις επιπλέον δαπάνες για το σύστημα
Υγείας από το ξέσπασμα της πανδημίας και με-
τά, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέ-
ση πάνω από τη Λετονία. Ο δε προϋπολογι-
σμός για το 2021 δείχνει ότι οι δαπάνες για την
Υγεία, εν μέσω πανδημίας, θα είναι κατά 572
εκατομμύρια ευρώ λιγότερες από φέτος!

Και όμως, ο υπουργός Υγείας, Κικίλιας,
έτρεξε αμέσως να παρουσιάσει ένα μεγαλό-

πνοο "Σχέδιο για τον εμβολιασμό των Ελλήνων
κατά του κορονοϊού" με κατασκευή 1.018 εμ-
βολιακών κέντρων σε όλη τη χώρα όπου θα
μπορούν να εμβολιάζονται 2.117.440 πολίτες
το μήνα, από τις αρχές, κιόλας, του 2021.
Όμως, το αντίστοιχο κονδύλι στον Προϋπολο-
γισμό είναι μόλις 170 εκατ. ευρώ. 

Το ότι η παρουσίαση αυτού του προγράμμα-
τος έγινε από μία κυβέρνηση που ρημάζει τη
δημόσια Υγεία, χωρίς καν να υπάρχει ούτε το
εμβόλιο αλλά ούτε και ένα σαφές χρονοδιά-
γραμμα για την παραγωγή του, δείχνει την
προσπάθεια της να μετατοπίσει την ατζέντα
από την εγκληματική πολιτική της στην Υγεία
σε ένα "εμπόριο ελπίδας" για το μέλλον. Ακόμα
και το ποσό που υπάρχει στον Προϋπολογισμό
δηλώνει ότι ούτε η κυβέρνηση δεν πιστεύει
στα αλήθεια ότι θα κάνει μαζικό εμβολιασμό.

Δεν πρέπει να έχουμε καμία εμπιστοσύνη
στους σχεδιασμούς των κυβερνήσεων και των
φαρμακοβιομηχανιών. 

Κριτήριο το κέρδος
Όσο και αν οι φαρμακοβιομηχανίες προσπα-

θούν με την παραγωγή του εμβολίου να "ξε-
πλύνουν" το όνομα τους από τα σκάνδαλα και
να παρουσιαστούν ως "σωτήρες της ανθρωπό-
τητας" δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το βρώμικο
ρόλο τους στον καπιταλισμό. Είναι εταιρίες
που παράγουν φάρμακα με μοναδικό κριτήριο
όχι να σώσουν την ανθρωπότητα από αρρώ-
στιες αλλά το κέρδος τους.

Εξαιτίας τους δεν είχαμε εμβόλιο με την πρώ-
τη εμφάνιση της πανδημίας. Θα μπορούσε να
υπήρχε ένα τέτοιο εμβόλιο, δεδομένου ότι ο ιός
SARS-CoV-2 που προκαλεί τη σημερινή πανδη-
μία έχει πολλές ομοιότητες με τους κορονοϊούς
που προκάλεσαν τις δύο προηγούμενες θανατη-
φόρες επιδημίες, SARS και MERS, και έτσι να
είχαν ήδη σωθεί εκατομμύρια άνθρωποι. 

Ακόμα και όταν ο ιός άρχισε να εξαπλώνεται
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι μεγάλες

φαρμακοβιομηχανίες ήταν απρόθυ-
μες να συμμετάσχουν στον αγώνα
για το εμβόλιο. Υπολόγιζαν ότι δεν
θα είχε το προσδοκόμενο κέρδος. Η
μαζική εξάπλωση της πανδημίας
οδήγησε τις φαρμακοβιομηχανίες
στο να αλλάξουν προσανατολισμό.
Ο ιός εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο
τον κόσμο, και κυρίως στην Δύση,
και έτσι το μέγεθος της πιθανής
αγοράς ενός εμβολίου αυξήθηκε
κατακόρυφα.  Οι τρεις φαρμακοβιο-
μηχανίες που πωλούν  παγκοσμίως
τα εμβόλια για την κοινή γρίπη (Sa-
nofi, GlaxoSmithKline και Seqirus)
έχουν και οι τρεις μαζί πωλήσεις τέ-
τοιων εμβολίων αξίας 4,5 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ το χρόνο. Οι οικο-
νομικοί αναλυτές των φαρμακοβιο-
μηχανιών προβλέπουν ότι θα μπο-
ρούσαν να υπάρξουν πάνω από 8 δι-
σεκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμιες
πωλήσεις εμβολίων για την Covid-19

μέσα στο 2021.
Μαζί όμως με τα κέρδη των φαρμακοβιομη-

χανιών, το κυνήγι του εμβολίου έγινε πρωταρ-
χικός στόχος των αφεντικών και των κυβερνή-
σεων, κυρίως για να αποφύγουν τα lockdown
και να στηρίξουν την «επανεκκίνηση των οικο-
νομιών». Έτσι, οι κυβερνήσεις γίνανε «χορη-
γοί» των φαρμακοβιομηχανιών δίνοντάς τους
αστρονομικά ποσά.  

Η Moderna χρηματοδοτήθηκε με πάνω από
2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από την κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ, και τώρα σκοπεύει να πουλή-
σει το εμβόλιο της 32 ευρώ ανά φιαλίδιο (η
πραγματική τιμή θα είναι διπλάσια καθώς
απαιτούνται δύο δόσεις). Αυτός είναι ο ορι-
σμός του κέρδους των φαρμακοβιομηχανιών
μέσα στη πανδημία.

Ανταγωνισμός υπάρχει και ανάμεσα στα
κράτη, που τρέχουν για την έγκαιρη εξασφάλι-
ση δόσεων εμβολίων σε βάρος άλλων κρατών.
Σ’ αυτόν τον ανταγωνισμό, τα ισχυρά κράτη εί-
ναι στη πρώτη γραμμή. Ήδη, οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η
Βρετανία και οι υπόλοιπες πλούσιες χώρες
έχουν εξασφαλίσει το σύνολο από τις υποσχό-
μενες δόσεις εμβολίων. Οι φτωχότερες χώρες
δεν θα έχουν πρόσβαση στα εμβόλια, σίγουρα
για τα επόμενα τρία χρόνια και ίσως και ποτέ.
Και δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα και η τιμή
του εμβολίου αλλά και οι υλικοτεχνικές υποδο-
μές της κάθε χώρας. 

Το αποτέλεσμα θα είναι ο αποκλεισμός δισε-
κατομμυρίων φτωχών ανθρώπων από το να εμ-
βολιαστούν. Και αυτό, με  τη σειρά του, σημαί-
νει ότι ο κορονοϊός θα συνεχίσει να εξαπλώνε-
ται και θα παραμένει κίνδυνος για την ανθρω-
πότητα.

Για να σωθούμε από την πανδημία το πιο
αποτελεσματικό «εμβόλιο» που έχουμε στα χέ-
ρια μας είναι οι αγώνες μας. Για δημόσια δω-
ρεάν Υγεία για όλους, για πραγματικά μέτρα
προστασίας στις δουλειές μας, στις μετακινή-
σεις μας, στις σχολές και στα σχολεία μας,
στις γειτονιές μας. Για να απαλλάξουμε τις
φαρμακοβιομηχανίες και την επιστήμη από τα
δεσμά του καπιταλισμού και το κυνήγι του
κέρδους που καταστρέφει ανθρώπινες ζωές
και να τις βάλουμε να λειτουργούν συνεργατι-
κά και κάτω από εργατικό έλεγχο για να μπο-
ρούν πραγματικά να είναι χρήσιμες. Και για να
σταματήσουμε τη καταστροφή του περιβάλ-
λοντος που γεννά μολυσματικές ασθένειες. 

Γιώργος Ράγκος  

Νο 1449, 25 Νοέμβρη 2020 Αγώνας! Γιασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Η αλήθεια 
για το εμβόλιο



Παραβίαση όλων των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων, απόκρυψη κρουσμάτων, φί-
μωση των εργαζόμενων. Με αυτό το τρί-

πτυχο πορεύονται τα αφεντικά στους χώρους
δουλειάς εν μέσω πανδημίας. Την ίδια ώρα που
η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ στοχοποι-
ούν τις διαδηλώσεις, το μάζεμα της ελιάς, τις
μπύρες στις πλατείες και βέβαια... «το πιο ερω-
τικό καλοκαίρι» των νέων τα τελευταία χρόνια,
οι εργοδότες μετατρέπουν τους εργατικούς χώ-
ρους σε εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού
απουσία οποιουδήποτε κρατικού ελέγχου.

«Εμείς οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ εί-
μαστε υποχρεωμένοι να πηγαινοερχόμαστε στη
δουλειά μας στοιβαγμένοι μέσα στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς, είμαστε αντιμέτωποι με την
έκρηξη κρουσμάτων μέσα στα καταστήματα, τα
ελλιπή μέτρα ατομικής προστασίας, τα ανύπαρ-
κτα υγειονομικά πρωτόκολλα και την εργοδοτική
αυθαιρεσία», αναφέρει ο Σύλλογος Εμποροϋ-
παλλήλων Αθήνας που την Τρίτη 24 Νοέμβρη θα
παραχωρούσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου. «Οι
καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά στο σωμα-
τείο μας, επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρό-
πο ότι τα καταστήματα έχουν μετατραπεί σε χώ-
ρους υπερμετάδοσης του ιού και οι εργαζόμενοι
σε αυτά είμαστε πλήρως εκτεθειμένοι χωρίς κα-
νένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για την υγεία
τη δική μας, των οικογενειών μας, αλλά και των
καταναλωτών. Την ευθύνη την έχει αποκλειστικά
η κυβέρνηση και η εργοδοσία.

Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
τα 11 κρούσματα στον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, στο κατά-
στημα του Αλίμου. Τόσα επιβεβαίωσε μετα κό-
πων και βασάνων η υπεύθυνη ανθρώπινου δυνα-
μικού μετά από παρέμβαση του σωματείου, με
τους ίδιους τους εργαζόμενους στο συγκεκριμέ-
νο κατάστημα να κάνουν λόγο για πάνω από 20
κρούσματα! Στον ΑΒ στον Περισσό ο διευθυν-
τής του καταστήματος ούτε επιβεβαιώνει, ούτε
διαψεύδει την ύπαρξη κρουσμάτων! Αντίστοιχη
τακτική ακολουθούν και άλλες μεγάλες αλυσί-
δες super markets που εκτός από την απόκρυψη
κρουσμάτων εκβιαστικά συστήνουν στους εργα-
ζόμενους να κάνουν το ίδιο».

Ελλιπή μέτρα προστασίας κατήγγειλαν πρό-
σφατα και οι εργαζόμενοι στο Μετρό, με το Σω-
ματείο τους ΣΕΛΜΑ να αναφέρει σε ανακοίνω-
σή του πως «μερίδα στελεχών της εταιρίας αρ-
νείται την εφαρμογή των αναγκαίων – απαραί-
τητων μέτρων και εξαιρεί προσωπικό κάνοντας
αυθαίρετες ερμηνείες». Παράλληλα, η εταιρία
με εσωτερική επιστολή της προς τους εργαζο-
μένους προσπάθησε να επιβάλει σιωπητήριο,
λέγοντάς τους χαρακτηριστικά «εφιστούμε την
προσοχή όλων των εργαζομένων, ως προς την
υποχρέωσή τους, εφόσον δεν είναι εξουσιοδο-
τημένοι, ή δεν έχουν θεσμικό ρόλο, να αποφεύ-
γουν την παροχή πληροφοριών που αφορούν
την Εταιρία, μέσω δημοσιευμάτων, δηλώσεων ή
αναφορών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
κλπ».

Δεν πρόκειται για εξαιρέσεις, αλλά για τον κα-
νόνα ενός συνεχιζόμενου εργοδοτικού-κυβερνη-
τικού εγκλήματος ήδη από το πρώτο κύμα της
πανδημίας μέχρι σήμερα. Οι αποκαλύψεις ξεκίνη-
σαν στην καραντίνα της άνοιξης, πολλαπλασιά-
στηκαν το καλοκαίρι και εκτοξεύτηκαν στη συνέ-
χεια. Το άρθρο του Μιχάλη Παναγιωτάκη με τίτλο
“Οι φάμπρικες της πανδημίας” που αναδημοσίευ-
σε το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ (https://tinyurl.com/
y5y2wvxh) είναι αποκαλυπτικό, καθώς συγκεν-
τρώνει σε λίστα τα κρούσματα σε εργατικούς χώ-
ρους -και συγκεκριμένα σε εργοστάσια, αποθή-
κες, γραφεία, σούπερ μάρκετ- από το Σεπτέμβρη

μέχρι τις αρχές Νοέμβρη.
Όπως λέει μάλιστα, «Πρόκειται για μια μερική

καταγραφή: και γιατί αφορά μόνο όσα εντοπίσα-
με σε δημοσιεύματα του διαδικτυακού Τύπου,
αλλά επίσης και επειδή όσα δημοσιοποιήθηκαν
δεν είναι μάλλον, παρά ένα μικρό υποσύνολο των
πραγματικών κρουσμάτων, καθώς γνωρίζουμε
πως πολλές επιχειρήσεις προσπάθησαν και προ-
σπαθούν πάση θυσία να περιορίσουν τη διαρροή
τέτοιων στοιχείων... Είναι πιθανότατο τα λίγα ξε-
νοδοχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω
λίστα να μην οφείλονται στην απουσία κρουσμά-
των, αλλά στην απουσία μαρτυριών».

Εργοστάσια τροφίμων
Στους χώρους που χτυπήθηκαν πολύ, με δι-

ψήφια και τριψήφια νούμερα κρουσμάτων, ξε-
χωρίζουν τα εργοστάσια τροφίμων -ελαιουρ-
γίας, επεξεργασίας κρέατος, πτηνοτροφεία,
κονσερβοποιίες κλπ. Ακόμα και η Καθημερινή
έγραφε στις 11/8 για τη βιομηχανία μεταποί-
ησης πουλερικών και κρέατος: «Εκτός από το
ψυχρό και με υγρασία περιβάλλον που υπάρχει
αναγκαστικά στους χώρους αυτούς και το οποίο
φαίνεται να ευνοεί τη μετάδοση του ιού, άλλοι
διακριτοί παράγοντες που επηρεάζουν, περι-
λαμβάνουν τη μειωμένη απόσταση μεταξύ των
εργαζόμενων, τη διάρκεια και τον τύπο της επα-
φής. (...) συχνά έχουν παρατεταμένη εγγύτητα
με τους συναδέλφους τους (π.χ. για 10-12 ώρες
ανά βάρδια). Συνήθως στους χώρους αυτούς
λειτουργούν ψυγεία που προκαλούν θόρυβο και
έτσι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να μιλούν δυ-

νατά, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα με-
τάδοσης του ιού».

Μπορεί η κυβέρνηση να ψάχνει τώρα πώς ξέ-
φυγε ο έλεγχος στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά όπως
αναφέρει και το άρθρο του Μ. Παναγιωτάκη, «Τα
γεγονότα υπερμετάδοσης που είχαν σαν κέντρο
την Πέλλα και την Ημαθία για παράδειγμα, δεν
έμειναν περιορισμένα στην Πέλλα και την Ημαθία
μια και οι εργαζόμενοι των εργοστασίων αυτών
έμεναν σε όλους τους γειτονικούς νομούς. Ξέ-
ρουμε π.χ. πως έφτασαν σίγουρα στην Κοζάνη
και στο Κιλκίς. Η πιθανότητα να αποτέλεσαν τη
θρυαλλίδα της εκτίναξης του αριθμού κρουσμά-
των στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένης της
Θεσσαλονίκης) δεν είναι αμελητέα».

Η συγκάλυψη για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ
από τα κέρδη ήταν και είναι παντού το μοτίβο
των εργοδοτών. Ενώ οι διώξεις, οι απολύσεις, η
εκδικητική αλλαγή πόστου ή αφαίρεση αντικει-
μένου περίμεναν και περιμένουν τους εργαζόμε-
νους, συνδικαλιστές ή μη, καταγγελουν διασπο-
ρά και ελλιπή αντιμέτωπιση. Την ίδια στιγμή, αν-
τί για καταγραφή κρουσμάτων, μαζική ιχνηλάτη-
ση και εντατικούς ελέγχους απέναντι στην εργο-
δοτική αυθαιρεσία, το Υπουργείο Εργασίας
σφύριζε και συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα
έχοντας αποδυναμώσει έως διαλύσει το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι προφανώς πολύ
απασχολημένο με την κατάρτιση του νομοσχεδί-
ου που καταργεί το 8ωρο, την κυριακάτικη αρ-
γία καθώς και μια σειρά εργασιακά και συνδικα-
λιστικά δικαιώματα...

Λένα Βερδέ
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ΗΝΔ συνεργάστηκε προεκλογικά με
τα αφεντικά στην Ιδιωτική Υγεία. Η

ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας αποτέλεσε βασικό άξονα
του προγράμματος του Μητσοτάκη. Εν-
ταγμένος στο νεοφιλελεύθερο αφήγη-
μα ότι οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να
προσελκύσουν επενδύσεις, να δημιουρ-
γήσουν νέες και "καλοπληρωμένες" θέ-
σεις εργασίας και να δώσουν ώθηση
στην οικονομία.

Ακόμα και μέσα στην πανδημία δεν
είδαμε αντιστροφή αυτής της πολιτι-
κής. Οι κλινικάρχες που δεν εξυπηρέ-
τησαν ούτε ένα περιστατικό covid πή-
ραν δώρο 30 εκατ., διπλασίασαν τα
νοσήλια, απορρόφησαν με το αζημίω-
το τους ασθενείς που είχαν προγραμ-
ματίσει να χειρουργηθούν σε ένα δη-
μόσιο νοσοκομείο, αλλά το χειρουρ-
γείο τους ακυρώθηκε όπως και το
80% των επεμβάσεων στα δημόσια νο-
σοκομεία, πήραν δώρο νέες φοροελα-
φρύνσεις λόγω κατάργησης του claw-
back και του rebate, τους δόθηκε δι-
καίωμα για επέκταση μέχρι και 40%
των ΜΕΘ με το ίδιο προσωπικό και
στήσανε ένα πάρτυ κερδοσκοπίας με
τα προληπτικά τέστ για τον κορονοϊό.

Μπορούν ακόμα και τώρα να ανοί-
ξουν ξανά τα δημόσια νοσοκομεία που
έκλεισαν, να λειτουργήσουν με καλύ-
τερους όρους αυτά που παραμένουν
ανοιχτά με την αυτοθυσία του προσω-
πικού τους και να ενταχθούν οι ιδιωτι-
κές κλινικές στον κεντρικό σχεδιασμό
για να σωθούν ζωές και για να σωθεί
ολόκληρη η κοινωνία. Αλλά για να γί-
νει αυτό, χρειάζονται λεφτά για την
Υγεία, μαζικές προσλήψεις προσωπι-
κού, κρατικοποίηση όλων των μονά-
δων ιδιωτικής υγείας χωρίς αποζημίω-
ση που δεν είναι διατεθειμένοι να
πραγματοποιήσουν ο Μητσοτάκης και
η κυβέρνησή του.

Ο δρόμος για να τα πετύχουμε αυτά
περνάει από την πανεργατική απεργία
στις 26 Νοέμβρη! Για να τελειώνουμε
με την κυβέρνηση της αρρώστιας και
της κρίσης.

Κώστας Πολύδωρος 
μέλος του ΔΣ του Σωματείου 

Εργαζόμενων Ιδιωτικών Κλινικών 
Αθήνας

Να τελειώνουμε
με την
κυβέρνηση 
της αρρώστιας 
και της κρίσης

Σε όλο τον κόσμο η αντιμετώπιση των αφεντικών απέναντι στην πανδημία είναι να θυσιά-
ζουν την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων τους για τα κέρδη τους. Παρά το γεγονός

ότι παντού οι εργατικοί χώροι αποδεικνύονται βασικοί στη διασπορά του κορονοϊού, οι εργο-
δότες αρνούνται να εφαρμόσουν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, αποκρύπτουν τα κρού-
σματα και εξαναγκάζουν τους άρρωστους να συνεχίζουν να δουλεύουν, με την κάλυψη των
κυβερνήσεων. Και δεν μένουν μόνο εκεί.

Την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι διευθυντές και επιστάτες σε εργοστάσιο της
εταιρίας τροφίμων Tyson, μιας από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ, έπαιζαν στοιχήματα μεταξύ τους
για το πόσοι από τους υπαλλήλους θα μολυνθούν από κορονοϊό. Το σκάνδαλο ήρθε στην επιφά-
νεια μετά από αγωγή που κατέθεσε ο γιός ενός εργάτη που πέθανε από covid και στην οποία
υποστηρίζει ότι οι υπεύθυνοι άφηναν άρρωστους εργαζόμενους να δουλεύουν και μάλιστα
έπαιζαν στοίχημα για τον αριθμό αυτών που θα έβγαιναν θετικοί. Η απάντηση της εταιρίας στις
καταγγελίες ήταν να θέσει σε διαθεσιμότητα χωρίς πληρωμή τους υπαλλήλους που εμπλέκον-
ται στην υπόθεση και να ανακοινώσει “ανεξάρτητη έρευνα”...

Τζογάρουν με τις ζωές μας!

15/4, Ημέρα δράσης των εργαζόμενων στα σουπερμάρκετ

Τα αφεντικά κάνουν τους χώρους
δουλειάς υγειονομικές βόμβες



Διαδικτυακή συζήτηση για το Πολυ-
τεχνείο και την πανεργατική απερ-
γία στις 26/11 οργάνωσαν το Σάβ-

βατο 21/11 οι μαθητές/τριες Anticapitali-
sta. Ο Αλέξανδρος άνοιξε τη συζήτηση το-
νίζοντας την τεράστια επιτυχία ότι έσπα-
σαν οι απαγορεύσεις στις 17 Νοέμβρη: “Η
κυβέρνηση αναμετρήθηκε με το κίνημα και
έχασε. Το Πολυτεχνείο άφησε πίσω του
μια παράδοση. Ότι οι κοινωνίες αλλάζουν
με εξεγέρσεις. Κι αυτή η παράδοση είναι
ζωντανή σήμερα. Με αυτή την εικόνα πάμε
στην Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη
στις 26/11”.

“Το σύστημα της τηλεκπαίδευσης είναι
απαράδεκτο”, είπε η Σοφία από το Μουσι-
κό Αθήνας. “Δεν είναι μόνο την πρώτη μέ-
ρα που δεν μπήκε κανείς, κάθε μέρα έχου-
με προβλήματα. Ο μισός χρόνος χάνεται
στην προσπάθεια να δούμε αν ακούει ο
ένας τον άλλο. Με ποια ύλη θα δώσουμε
εξετάσεις; Αφού δεν μπορούμε να παρα-
κολουθήσουμε. Αν δεν έκανα και ιδιαίτερα
δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Αλλά
δεν έχουν όλα τα παιδιά την οικονομική
δυνατότητα”.

“Το μπαλάκι το ρίχνουν στη νεολαία, ότι
αυτή φταίει για το 2ο κύμα της πανδημίας.
Θέλουν να κρύψουν τις ευθύνες τους γιατί
δεν έχουν ουσιαστική αντιμετώπιση”, ανέ-
φερε ο Φίλιππος, μαθητής στο Πικέρμι.

“Έτσι όπως λειτουργούσε το σχολείο,

υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να κολλήσω αν-
θρώπους μεγάλης ηλικίας όταν γυρνούσα
στο σπίτι μου. Σίγουρα θα μπορούσαν να

το διαχειριστούν και καλύτερα. Η
κατάσταση με το webex είναι γε-
λοία, δεν μπορούμε να επικοινω-
νήσουμε”, τόνισε η Αντωνία από
το ΕΠΑΛ του Ελληνικού.

“Η καραντίνα δεν είναι λύση,
γιατί λείπουν τα βασικά”, τόνισε η
Τζένη από το Βόλο. “Δεν έχουμε
δημόσιο σύστημα Υγείας και δεν
γίνονται μαζικά τεστ. Γι' αυτό χρει-
άζεται να βγούμε στους δρόμους,
να κάνουμε εξορμήσεις ”.  

“Δεν έχω ίντερνετ και δεν υπήρ-
χε από το σχολείο καμία απάντη-
ση για το πώς θα παρακολουθώ
και δεν θα παίρνω απουσίες, παρά
μόνο μέσω τηλεφώνου, που ποτέ
δεν κατάλαβα πως δουλεύει αυτό.
Δεν είμαι ο μόνος που έχει αυτά
τα προβλήματα με την τηλεκπαί-
δευση, η κυβέρνηση το ξέρει, αλ-
λά δεν κάνει τίποτα”, είπε ο Χρή-
στος από το Βόλο.

Nέα διαδικτυακή εκδήλωση των
Αnticapitalista θα γίνει το Σάββατο
5 Δεκέμβρη στις 2.30μμ με θέμα
Μαρξισμός Θεωρία και Πράξη ενώ

αποφασίστηκε η συμμετοχή στην απεργία
26/11.
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Το Υπουργείο Παιδείας, αφού αγνόησε με το
άνοιγμα των σχολείων τα αιτήματα των εκπαι-

δευτικών, μαθητών/τριών και γονέων (προσλήψεις,
μείωση μαθητών στις αίθουσες, δωρεάν τεστ), προ-
χώρησε στη δεύτερη φάση της τηλεκπαίδευσης, ρί-
χνοντας όλο το βάρος, κατά τη συνηθισμένη τακτική
της κυβέρνησης, στην ατομική μας ευθύνη. 

Και ενώ η Κεραμέως την παρουσιάζει ως ένα τε-
ράστιο εγχείρημα με ελάχιστα προβλήματα στην
εφαρμογή της, όσοι εμπλεκόμαστε με την τηλεκπαί-
δευση γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Οι-
κογένειες με δύο ή και τρία παιδιά να φοιτούν στο
σχολείο και γονείς που δουλεύουν με τηλεργασία
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σύνδεσης, που
προκαλούν άγχος τόσο στους ίδιους όσο και στα
παιδιά τους για το τι θα γίνει με την ύλη που χάνεται
καθώς και με τις απουσίες. 

Όμως ακόμα και αν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
(ΠΣΔ) αναβαθμιστεί και λυθεί ένα μέρος των προ-
βλημάτων, οι εκπαιδευτικές ανισότητες θα παραμεί-
νουν. Παιδιά προσφύγων, μεταναστών, παιδιά που
φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία, με γονείς άνεργους
και ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα που δεν μπο-
ρούν να αποκτήσουν, όχι τον απαραίτητο τεχνολογι-
κό εξοπλισμό, αλλά και τα απαραίτητα για την επι-
βίωσή τους, αποκλείονται από τη δημόσια Παιδεία. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 3ου Δημ.
Σχολείου Ζεφυρίου όπου μόνο το 4%, δηλαδή 10 από
τα 229 παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο,
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τηλεκπαίδευ-
ση. Έχουμε χρέος λοιπόν, ως εκπαιδευτικοί, να κα-
ταγγέλλουμε τα ημίμετρα και τις ψεύτικες εξαγγελίες
της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας
και να αγωνιζόμαστε για την παροχή δημόσιας δωρε-
άν Παιδείας για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Αναστασία Πουλουτίδου, 
δασκάλα, 3ο Δημοτικό Ελληνικού, 

ΣΕΠΕ “Θουκυδίδης”

Δημόσια δωρεάν
Παιδεία για όλους

Το μεγάλο φιάσκο της “τηλεκπαίδευσης”
Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές μιλάνε στην Εργατική Αλληλεγγύη 
για το μεγάλο φιάσκο της τηλεκπαίδευσης

Από την αρχή αυτής της σχολικής χρο-
νιάς, το Υπουργείο Παιδείας δεν κατά-

φερε να κρύψει τη γύμνια του. Σχολεία
που ξεκίνησαν χωρίς εκπαιδευτικούς στις
τάξεις, χωρίς την παράλληλη στήριξη για
τα παιδιά που τη χρειάζονταν και χωρίς
κανένα πρόγραμμα για μείωση των μαθη-
τών/τριων ανά τμήμα μέσα σε περίοδο
πανδημίας. Δεν έγιναν προσλήψεις εκπαι-
δευτικών, νοσηλευτικού προσωπικού και
καθαριότητας, δεν έγιναν δωρεάν τεστ σε
όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και δεν
δόθηκαν επιπλέον χρήματα στις Σχολικές
Επιτροπές ώστε να καλύψουν τις ανάγκες
ψηφιακού εξοπλισμού για όλους. Και φτά-
σαμε στον Σεπτέμβρη, χωρίς καμία πρό-
νοια, μόνο να μοιράζουν παγούρια και από
μια μάσκα αλεξίπτωτο σε κάθε μαθητή/
τρια.

Η συνέχεια με το δεύτερο λοκτνάουν
ακόμα πιο αναμενόμενη και αποκαρδιωτι-
κή. Βρίσκει τις οικογένειες, να πρέπει μέ-
σα σε ένα Σαβ/κο να καλύψουν μόνες τους
τις ανάγκες για σύνδεση στο διαδίκτυο και
για τις ηλεκτρονικές συσκευές που θα
βοηθούσαν τα παιδιά να συνδεθούν στο
webex.sch.gr ώστε να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα και να μην χρεωθούν απου-
σίες. Και σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή η
Κεραμέως, υπερασπίστηκε ευθέως μια πο-
λιτική που κάνει τη δημόσια εκπαίδευση
“ατομική ευθύνη” του κάθε γονέα ώστε να

μπορέσει να παρακολουθήσει ο/η μαθη-
τής/τρια τα μαθήματα. 

Οι εξαγγελίες για δωρεάν τάμπλετ και
υπολογιστές έμειναν απλά εξαγγελίες,
στα σχολεία ή έφτασαν ελάχιστοι υπολογι-
στές, οι περισσότεροι παλιάς τεχνολογίας
και με προβλήματα, ή δεν έφτασαν καθό-
λου. Πολλοί/ες μαθητές/τριες έμειναν χω-
ρίς το μέσο που θα τους βοηθούσε να πα-
ρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα
κι αν δεν λειτουργούσε η αλληλεγγύη ανά-
μεσα στις οικογένειες θα ήταν ακόμα με-
γαλύτερος ο αριθμός των παιδιών που δεν
θα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν τη “σύγχρονη διδασκαλία”. Κι αν όλα
αυτά συμβαίνουν μέσα στα σπίτια μας, αν-
τιλαμβανόμαστε όλοι τι ευκαιρίες έχουν τα
προσφυγόπουλα ή τα παιδιά μειονοτήτων
για δημόσια Παιδεία.

Δυστυχώς όμως τα προβλήματα δεν

σταμάτησαν εκεί. Η πρώτη μέρα της
εφαρμογής βρίσκει το σύστημα να έχει
κρασάρει παρά τον πακτωλό των χρημά-
των που δόθηκαν στην CISCO για την
υλοποίηση του. Γονείς και εκπαιδευτικοί
μέσα σε τρομερό άγχος να προσπαθούν
να συνδεθούν μάταια. Παιδιά απορημένα
και απογοητευμένα από τη διαδικασία και
τελικά η “σύγχρονη εκπαίδευση” να απο-
δεικνύεται πως δεν είναι ούτε σύγχρονη,
μα ούτε και εκπαίδευση. 

Έχει περάσει μια εβδομάδα και τα προ-
βλήματα ακόμα συνεχίζουν τη στιγμή που
από την πρώτη μέρα βγήκε το υπουργείο
να δηλώσει πλήρως ικανοποιημένο από τη
διαδικασία, παρουσιάζοντας στρεβλά
στοιχεία. Τα ΜΜΕ έπαιξαν το θέμα στην
ίδια γραμμή, τα βρήκαν όλα άψογα. Όμως
ο κόσμος τώρα πλέον γνωρίζει καλά, πως
αυτή η κυβέρνηση το μόνο που ξέρει να
κάνει, είναι να ψεύδεται και να μεταφέρει
τις δικές της ευθύνες στις πλάτες του κό-
σμου. Και ήρθε πλέον η ώρα να μην επι-
τρέψουμε σε κανέναν να παίζει με τη δη-
μόσια Παιδεία και τη δημόσια Υγεία. Ήρθε
η ώρα να διεκδικήσουμε ανοιχτά και
ασφαλή σχολεία για όλους. Ήρθε η ώρα
να αναμετρηθούμε μαζί τους και να τους
στείλουμε σπίτι τους μια για πάντα.

Χρύσα Δουζένη, 
Μέλος της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης

ΜΑΘΗΤΕΣ ANTICAPITALISTA

Eξόρμηση για την απεργία στις 26/11 πραγματοποιούν
οι φοιτητές του ΣΕΚ την Τετάρτη 25/11 στις 12 το με-
σημέρι στην ΦΕΠΑ.  

Εκδήλωση-συζήτηση του ΣΕΚ στις σχολές με θέμα
“Οι επαναστατικές ιδέες του Λέων Τρότσκι” θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή 27/11, 4μμ, στα γραφεία
της ΚΕΕΡΦΑ Αιόλου 47, 5ος όροφος και μέσω zoom.



Με 4ωρη στάση εργασίας και
συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας έξω από τα κεντρικά

γραφεία της ΑΡΣΙΣ, απάντησαν τη
Δευτέρα 23/11 οι εργαζόμενοι της
ΜΚΟ ενάντια στις βίαιες εξώσεις
προσφύγων από διαμερίσματα. 

“Διαμαρτυρόμαστε ως εργαζόμε-
νοι της ΑΡΣΙΣ ενάντια σε κάθε έξω-
ση πρόσφυγα και με αφορμή το πε-
ριστατικό έξωσης ενός νεαρού πρό-
σφυγα από τα διαμερίσματα της
ΑΡΣΙΣ”, δήλωσε η Χ.Μ.Μ., εργαζό-
μενη στην ΑΡΣΙΣ και μέλος του σω-
ματείου. “Δεν το βλέπουμε σαν μια
μεμονωμένη περίπτωση, αλλά μας
απασχολεί ως παράδειγμα. Μιλάμε
για έναν 19χρονο πρόσφυγα που
έχει β' απορριπτική στο αίτημα ασύ-
λου. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνοντας
από το διαμέρισμα, πέρα από την
αστεγία και τον κορονοϊό, βρέθηκε

εκτεθειμένος, χωρίς χαρτιά, απέ-
ναντι στις Αρχές. Αν τον πιάσουν,
θα τον στείλουν σε κέντρο κράτη-
σης. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε
που βρίσκεται. Όλα αυτά έγιναν χω-
ρίς τη σύμφωνη γνώμη εργαζόμε-
νου, κοινωνικού λειτουργού ή οποι-
ουδήποτε άλλου που εξυπηρετούσε
αυτό το παιδί, αλλά με αποκλειστική
ευθύνη της διοίκησης.

Πολύ σημαντικό και κατακριτέο εί-
ναι επίσης ότι έφτασε η ίδια η ΑΡΣΙΣ
να καλέσει την αστυνομία για να
βγάλει τον πρόσφυγα έξω από το
διαμέρισμα. Είναι μια μεθοδολογία

που δυστυχώς ακολουθείται και από
άλλες ΜΚΟ. Όπου δεν συνετίζονται
με τα λόγια, φέρνουν την αστυνομία.

Από κει και πέρα, η λογική των
εξώσεων δεν είναι κάτι καινούργιο
και δεν αφορά μόνο στην ΑΡΣΙΣ, αλ-
λά σε όλες τις ΜΚΟ. Προκύπτει από
την καινούργια οδηγία και το νέο
πρόγραμμα Εστία, που προβλέπει
στέγαση μόνο για ένα χρόνο και μό-
νο για υπερευάλωτες περιπτώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται ού-
τως ή άλλως η μεγάλη πλειοψηφία.

Εμείς διεκδικούμε στέγαση για
όλους, ντόπιους και μετανάστες,
έξω από τη λογική των κριτηρίων
και των προγραμμάτων με το στα-
γονόμετρο. Τα λεφτά που δίνονται
για το προσφυγικό στην Ελλάδα εί-
ναι πολλά, αλλά δεν πηγαίνουν για
να καλύψουν πραγματικά τις ανάγ-
κες. Το βλέπουμε ότι χρήματα
υπάρχουν για πάρα πολλά πράγμα-
τα αλλά πηγαίνουν αλλού, όπως δεν
δίνονται λεφτά για ΜΕΘ”.

Μ.Ν.
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ.

Απεργία σε όλο το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ πραγματο-
ποίησαν οι τρεις Ομοσπονδίες ΠΟΕ – ΔΟΥ, ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ την Τρί-
τη 24/11, ως μια πρώτη απάντηση στην επιλογή της κυβέρνησης να

κατεβάσει σε διαβούλευση το Ειδικό Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, με σκοπό να
ψηφιστεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου. 

Το Ειδικό Μισθολόγιο αποτελεί μια εν δυνάμει πολύ αρνητική εξέλιξη
στον εργασιακό χάρτη του Δημοσίου. Πρώτον εισάγει την έννοια του ατο-
μικού μισθού, μέσω ενός bonus που θα προστίθεται στον βασικό μισθό και
θα είναι διαφορετικό ανά κατηγορίες υπαλλήλων, βάσει θέσης και όχι βά-
σει προσόντων, όπως μέχρι σήμερα. Δεύτερον, το αν ο εργαζόμενος θα
λαμβάνει το ποσό αυτό θα εξαρτάται από την συμμετοχή του σε διαδικα-
σία ατομικής Αξιολόγησης. Τρίτον, τα ύψη των bonus δεν αναφέρονται
ρητά στο σχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από τις διαθέσεις
του εκάστοτε Διοικητή ή Υπουργού. Πρόκειται για άκρως νεοφιλελεύθε-
ρες λογικές που έχουν σαν τελικό σκοπό την λειτουργία της ΑΑΔΕ (και
μελλοντικά ολόκληρου του Δημοσίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερι-
κών, Θεοδωρικάκο) ως Α.Ε., με ανύπαρκτο συνδικαλισμό και κατακερματι-
σμένους εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα με την εφαρμογή του Ειδικού Μισθολογίου, η κυβέρνηση
επιδιώκει να βάλει την οριστική ταφόπλακα στην διεκδίκηση 900 νέων συ-
ναδέλφων σε ΑΑΔΕ – ΥΠΟΙΚ για απόδοση της Προσωπικής Διαφοράς.
Έτσι στέλνει το μήνυμα και σε όλες τις επόμενες γενιές ότι οι μισθολογι-
κές απολαβές προ Μνημονίων πρέπει να ξεχαστούν μια για πάντα και επί-
σης ότι καθιερώνονται επίσημα στο Δημόσιο οι εργαζόμενοι πολλαπλών
μισθολογικών ταχυτήτων.

Χρειάζεται κλιμάκωση
Απέναντι σε μια τέτοια επίθεση τα συνδικάτα μας οφείλουν να απορρίψουν

οποιαδήποτε πρόταση διαβούλευσης. Το Μισθολόγιο είναι πλήρως απονομι-
μοποιημένο καθώς θέτει ως προαπαιτούμενη μια Αξιολόγηση που απορρί-
φθηκε μέσω απεργίας-αποχής σε ποσοστό 85% πριν από ένα χρόνο. Οι νέοι
συνάδελφοι το έχουν ήδη απορρίψει με ανακοίνωση του Συντονιστικού τους.
Η απεργία που καλέστηκε ως πρώτη απάντηση είναι στην σωστή κατεύθυν-
ση αλλά χρειάζεται κλιμάκωση, και συντονισμός με όλο το Δημόσιο. 

Η γενική απεργία στις 26/11 μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση
και άρα η συμμετοχή του κλάδου και εκείνη την ημέρα έχει μεγάλη σημα-
σία. Όπως αναφέρει και η προκήρυξη της Αριστερής Μαχητικής Πρωτοβου-
λίας: “Η κυβέρνηση είναι πολιτικά αδύναμη και στριμωγμένη από την οργή
των εργαζομένων και της νεολαίας για την καταστροφική διαχείριση της
πανδημίας προς όφελος των συμφερόντων των αφεντικών και της άρχου-
σας τάξης. Το σπάσιμο της απαγόρευσης στην πορεία του Πολυτεχνείου
έδειξε ότι ο κόσμος δεν φοβάται και έχει και τη δύναμη να σταματήσει και
την πιο άγρια καταστολή. Οι νέοι συνάδελφοι είναι εξοργισμένοι με το Ειδι-
κό Μισθολόγιο. Όλοι μαζί, παλιοί και νέοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να
απαντήσουμε ενωμένοι σε αυτή την νέα πρόκληση Κυβέρνησης – Πιτσιλή.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να οργανωθεί η συμμετοχή και στις
24 και στις 26 Νοεμβρίου, ώστε να πιέσουμε για κλιμάκωση. Για να σταμα-
τήσουμε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών μας και για να διεκδικήσουμε
πραγματικές αυξήσεις. Και για να τελειώνουμε οριστικά με την κυβέρνηση
της λιτότητας, του ρατσισμού και του κορωνοϊού.”

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ, μέλος του 
Συντονιστικού για την Μισθολογική Εξομοίωση σε ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Αποχή ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις

Με κοινό απεργιακό
βηματισμό ενάντια
στις ιδιωτικοποι-

ήσεις κρίσιμων λειτουργιών
του Δημοσίου, οι Ομοσπον-
δίες ΠΟΕ-ΟΤΑ (εργαζόμε-
νοι στους δήμους), ΠΟ ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ (μηχανικοί δημοσί-
ου), ΟΣΕΑΔΕ (εργαζόμενοι
αποκεντρωμένων διοικήσε-
ων), ΠΟΓΕΔΥ (γεωτεχνικοί
δημοσίου), ΠΟΜΗΤΕΔΥ
(μηχανικοί τεχνολογικής εκ-
παίδευσης δημοσίων υπαλ-
λήλων) και ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ προχωρούν σε απεργία-
αποχή από τη συμμετοχή
των μελών τους στις διαδι-
κασίες του Μητρώου Με-
λών Δημοπρασιών για δια-
γωνισμούς, σε Επιτροπές
και Συμβούλια από 23/11
μέχρι 11/12. Επίσης, έχουν
προκηρύξει πανελλαδική
στάση εργασίας στις 8/12
από την έναρξη του ωραρί-
ου μέχρι τις 12μμ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι Ομοσπονδίες δηλώνουν
ότι διεκδικούν προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικο-
τήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και
σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών
και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, όχι την ιδιωτικο-

ποίησή τους, θεσμική και
οικονομική αναβάθμιση του
συνόλου του προσωπικού
και κατάργηση όλων των
σχετικών Νόμων που επι-
τρέπουν τις ιδιωτικοποι-
ήσεις Δημόσιων Υπηρε-
σιών.

“Εν μέσω πανδημίας η
κυβέρνηση νομοθετεί συνε-
χώς σε βάρος των Δημό-
σιων Τεχνικών Υπηρεσιών,
σε βάρος των μηχανικών”,
τονίζει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. “Σε
συνέχεια αντίστοιχων πολι-
τικών όλων των κυβερνήσε-
ων με πλήθος Νόμων και
Νομοσχεδίων εκχωρεί αρ-
μοδιότητες Τεχνικής Υπη-
ρεσίας και Υπηρεσιών Δό-
μησης σε «Αναπτυξιακούς
Οργανισμούς» και ιδιώτες,
αναθέτει την επίβλεψη έρ-
γων σε Μητρώα Ιδιωτών,
υποκαθιστά Δημόσιες Υπη-
ρεσίες από Ανώνυμες Εται-
ρίες και Δημόσιους Υπαλ-

λήλους με μετακλητούς υπαλλήλους (εκτός ΑΣΕΠ φυσι-
κά). Οι ποινικές ευθύνες και οι συνεχείς πιέσεις, είναι το
μόνο που θα απομείνει στους ελάχιστους Δημοσίους
Υπαλλήλους Μηχανικούς, ενώ θα απολέσουμε ως κλά-
δος κάθε Τεχνικό ρόλο και Αντικείμενο”.

ΣTAΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΙΣ
Όχι στις εξώσεις
προσφύγων

23/11, Απεργιακή συγκέντρωση στην ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ. Φωτό: Μάνος Νικολάου 24/11, Απεργιακή συγκέντρωση στο Υπ. Οικονομικών. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Όχι στο “ειδικό”
μισθολόγιο
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AΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Αθήνα: 11πμ, πλ.Κλαυθμώνος

Θεσσαλονίκη:
11πμ, άγαλμα Βενιζέλου

Γιάννενα:
10:30πμ, Εργατικό Κέντρο

Πάτρα: 10πμ, Εργατικό Κέντρο

Χανιά: 10πμ, Αγορά

Ξάνθη: 1μμ, Αντιπεριφέρεια

Ηράκλειο: 10.30πμ, πλ. Ελευθερίας

Ικαρία: 12μεσ., πλ. Αγ. Κηρύκου

Για τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι η κυβερ-
νητική διαχείριση της πανδημίας έχει επικίνδυνες συ-

νέπειες. Δεχόμαστε πιέσεις για να πηγαίνουμε για νοση-
λεία ακόμα και σε επιβεβαιωμένα περιστατικά με κορο-
νοϊό, χωρίς να έχουμε καμία εξειδίκευση, χωρίς να έχου-
με λάβει συγκεκριμένες οδηγίες και πολλές φορές χωρίς
να μας δίνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστα-
σίας. Τα οχήματα μας δεν απολυμαίνονται τακτικά και πα-
ρά την επαφή μας λόγω της φύσης της εργασίας με ευ-
παθείς ομάδες, δεν δικαιούμαστε τακτικά τεστ. Ζητάμε
συγκεκριμένες οδηγίες αλλά το υπουργείο δεν μας απαν-
τά και έτσι αναγκάζεται το Συντονιστικό μας να βγάζει τις
οδηγίες. Δουλεύουμε δηλαδή χάρη στη πρωτοβουλία των
συναδέλφων.

Την ίδια στιγμή λόγω του ότι καθυστερεί η έγκριση της
Προγραμματικής Σύμβασης παράτασης του Βοήθεια στο
Σπίτι, πολλοί συνάδελφοι παραμένουν απλήρωτοι και κά-
ποιοι συνάδελφοι διώχθηκαν κι από τους φορείς τους. Εί-
μαστε όμως και νομικά ακάλυπτοι σε περίπτωση που συμ-
βεί κάτι. Το μόνο που κάνει το υπουργείο είναι να απαιτεί
από τους δημάρχους να μας αναγκάζουν να πηγαίνουμε
σε όλα τα περιστατικά αδιαφορώντας για τις ζωές μας.
Κόντρα και σε αυτές τις πολιτικές θα συμμετέχουμε και
εμείς στην απεργία στις 26 Νοέμβρη. 

Νίκος Χατζάρας
εργαζόμενος στο Βοήθεια στο Σπίτι, μέλος ΔΣ Σωματείου

Εργαζομένων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

“Φάτε
Παντεσπάνι”

“Ηκυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε
να έχει εκτιναγμένη τη διείσδυση

του κορoνοϊού, ένα τεράστιο ποσοστό
από εμάς σε αναστολή εργασίας και λά-
στιχο τα ωράρια και τις πληρωμές με ξέ-
φρενη την ανεργία στον κλάδο μας. Η εν-
τατικοποίηση της εργασίας μας μέχρι τις
αρχές του Νοέμβρη συνάντησε τον ου-
σιαστικό κίνδυνο του συνωστισμού που
συναντά ο λαός καθημερινά στο μετρό
και στα λεωφορεία.” 

Αυτά σημειώνει η ανακοίνωση των ερ-
γαζόμενων στον τουρισμό και επισιτισμό
που συσπειρώνονται στο δίκτυο Καμαριέ-
ρα και βρεθήκαμε σχεδόν στο σύνολό
μας χωρίς σύμβαση από τις 3 Νοέμβρη.
Τώρα που πέτυχαν το μακάβριο ρεκόρ
των 211 νεκρών σε 2 μέρες έχουν το
θράσος να κουνούν το δάχτυλο στους
εργαζόμενους που φωνάζουν για προσ-
λήψεις, μέτρα προστασίας και επίταξη
του ιδιωτικού τομέα. Όταν όμως έριχναν
στην αρένα χιλιάδες εργαζόμενους (και
πελάτες) χωρίς πρόγραμμα για δωρεάν
τεστ, τότε ήταν καλός ο καιρός για ποτά
και τουρίστες. 

Αυτές τις μέρες, η κυβέρνηση λέει
στον κόσμο του κλάδου, που κατά μέσο
όρο δούλεψε φέτος έναν στους τρεις μή-
νες, να “φάει παντεσπάνι” και να μη βγαί-
νει από το σπίτι, ούτε καν για να διεκδικεί
και ότι το δώρο Χριστουγέννων θα το κα-
νονίσει μάλλον από τα τηλεοπτικά παρά-
θυρα μαζί με τον Πετρετζίκη. Εν τω μετα-
ξύ εμείς θρηνούμε την απώλεια ενός συ-
ναδέλφου Dj μόλις 39 χρονών. 

Την Πέμπτη 26/11 όμως συμμετέχουμε
στην απεργία του Συνδικάτου Τουρισμού
και Επισιτισμού Αττικής και θα είμαστε
στις 11πμ στην Κλαυθμώνος, με απόφα-
ση της Καμαριέρας, μαζί με όλη την ερ-
γατική τάξη. Εκεί θα δουν τη δύναμη μας
και το ποιος παλεύει για υγεία για τους
πολλούς. Αυτό είναι και το μήνυμα της
ανακοίνωσής μας που μοιράζεται σε
ανοιχτά μαγαζιά και σε συναδέλφους με
κάθε τρόπο.

Βασίλης Μυρσινιάς
μπουφετζής, 

εργαζόμενος στον επισιτισμό

Οι επιλογές της κυ-
βέρνησης, τη στιγ-
μή που η πανδη-

μία θερίζει με δική της ευ-
θύνη, δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο “συναινέσεων”.
Μέσα σε συνθήκες πανδη-
μίας πάνε να περάσουν
αύξηση των ωρών εργα-
σίας, δουλειά τη Κυριακή
και πριόνισμα των συνδι-
καλιστικών ελευθεριών και
κατακτήσεων. Στη Θεσσα-
λονίκη, αντί για γιατρούς
στέλνει μπάτσους και αντί
να επιτάξει τις ιδιωτικές
κλινικές, τους δανείζει
προσωπικό του δημοσίου.
Μόνο οι αγώνες μας μπο-
ρούν να σώσουν τις ζωές
που θα συνεχίσουν να χά-
ανονται αν τους αφήσουμε να επιβάλουν πε-
ραιτέρω τις αντεργατικές πολιτικές τους.

Στην Πανεργατική απεργία που βγήκε από
τα κάτω στις 26 Νοέμβρη, καλούν η ΑΔΕΔΥ, το
ΕΚΑ, το ΕΚΠ και άλλα 23 Εργατικά Κέντρα, τα
σωματεία της ΣΤΑΣΥ, το Σωματείο Επισιτι-
σμού-Τουρισμού, η ΟΕΝΓΕ, η ΠΟΕΔΗΝ, το Σω-
ματείο Εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, ναυτεργατι-
κά σωματεία, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
και δεκάδες άλλες ομοσπονδίες και πρωτοβάθ-
μια σωματεία στον ιδιωτικό τομέα. 

Στην Αθήνα στη συγκέντρωση στην πλατεία
Κλαυθμώνος στις 11πμ καλούν πρωτοβάθμια
σωματεία όπως των εργαζόμενων στο νοσοκο-
μείο Αγ. Σάββας, στο Δήμο Νίκαιας, αλλά και

κινήσεις όπως οι Παρεμβάσεις του Δημοσίου. 
Η απεργία αυτή μπορεί και πρέπει να αποτε-

λέσει την αρχή του τέλους αυτής της κατα-
στροφικής κυβέρνησης. 

Φάνηκε αυτό στην τεράστια ανταπόκριση
που είχαν οι εξορμήσεις που πραγματοποίησαν
σε δεκάδες χώρους δουλειάς και γειτονιές τα
μέλη του ΣΕΚ και εργαζόμενοι/ες μέλη του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης απλώνον-
τας το μήνυμα της Πανεργατικής Απεργίας. Σε
μια σειρά από δημόσια νοσοκομεία, δημοτικές
και δημόσιες υπηρεσίες σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Γιάννενα, Χανιά, Βόλο, Ξάνθη και Ηράκλειο
αλλά και σε ιδιωτικά νοσοκομεία όπως το Ωνά-
σειο και το Ερρίκος Ντυνάν, μπροστά από τα
σούπερ-μάρκετ, η οργή ξεχείλιζε για την δια-

χείριση της πανδημίας. 
Φάνηκε και στο πόσο

φοβάται η κυβέρνηση το
εργατικό κίνημα συνεχί-
ζοντας τις απόπειρες τρο-
μοκράτησης ενάντια
στους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες με νέες συλ-
λήψεις και προσαγωγές
μελών του ΣΕΚ επειδή
προπαγάνδιζαν την απερ-
γία: Στις 21/11, πέντε μέ-
λη του συνελήφθησαν σε
εξόρμηση στη Ν.Ιωνία
ενώ εναντίον τους σχημα-
τίστηκε δικογραφία με
την κατηγορία της διέγερ-
σης με βάση το άρθρο
(ΠΚ 184 παρ.1), για παρα-
βίαση διατάξεων υγεί-
ας(285) και του διαβόη-

του νόμου Χρυσοχοΐδη! Μόλις δύο μέρες με-
τά, η ΕΛ.ΑΣ προσήγαγε αυτή τη φορά, μια
φοιτήτρια-μέλος του ΣΕΚ που μόλις είχε κρε-
μάσει πανό για την απεργία αλλά και τον πε-
ραστικό συγκάτοικό της για να τους αφήσει
ελεύθερους μια ώρα αργότερα χωρίς καμία
εξήγηση. 

Το ΣΕΚ καλεί με ανακοίνωση του “τα συνδι-
κάτα να καταδικάσουν τις διώξεις κατά των
αγωνιστών που στηρίζουν την Απεργία στις 26
Νοέμβρη και να δυναμώσουν την δράση για
την επιτυχία της απεργίας. Την Πέμπτη όλοι
στην απεργία και στις συγκεντρώσεις, στην
Αθήνα στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ!” 

Δ.Δ.

Μαζικά οι εκπαιδευτικοί
Tο Υπουργείο Παιδείας ούτε θέλη-

σε ούτε μπόρεσε να εξασφαλίσει
την απρόσκοπτη λειτουργία των σχο-
λείων και τη ροή της σχολικής χρο-
νιάς. Με τις επιλογές τους διέλυσαν
τις δυνατότητες άμυνας της κοινω-
νίας απέναντι στην πανδημία και στον
ευαίσθητο χώρο των σχολείων.

Για την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προτεραι-
ότητα είχε η πολιτική της διάλυσης
του δημόσιου σχολείου και όχι η σω-
τηρία της υγείας και τη ζωής των εκ-
παιδευτικών, των μαθητών και των οι-
κογενειών τους. Στην πράξη αυτό σή-
μανε λεφτά για τους κολλητούς της
ΝΔ για τις XXL μάσκες και τα παγου-
ρίνο, και ΜΑΤ και συλλήψεις ενάντια
στους μαθητές που αντιστέκονταν. 

Το αποτελέσματα αποδείχτηκαν κα-
ταστροφικά. Η «εξ αποστάσεως» δεν
είναι εκπαίδευση. Η επιχείρησή του
υπουργείου να την επιβάλλει με την
υποχρεωτικότητα και την απαίτηση να
προχωρήσει η ύλη του σχολείου, τινά-
ζει στον αέρα την καθολικότητα του
δικαιώματος στη μόρφωση για χιλιά-
δες παιδιά που δεν έχουν τα αναγκαία
μέσα. H μετατροπή του εκπαιδευτικού
σε μια ψυχρή φωνή που βγαίνει μέσα

από μια απόμακρη οθόνη στερεί το δι-
καίωμα στη μόρφωση ακόμη και από
τα παιδιά που διαθέτουν τον αναγκαίο
εξοπλισμό.

Η προσπάθεια της Κεραμέως, στις
αρχές Νοέμβρη, να αμφισβητήσει τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα των εκπαι-
δευτικών, με τις ηλεκτρονικές εκλογές
για τους αντιπροσώπους στα υπηρε-
σιακά συμβούλια, οδήγησε στον πολι-
τικό διασυρμό της κυβέρνησης εξαι-
τίας της μαζικής αποχής των συναδέλ-
φων.

Την ίδια τύχη πρέπει να έχουν όλες
οι επιθέσεις που ετοιμάζουν. Η ύφεση
είναι τεράστια. Η κυβέρνηση θα συνε-
χίσει να χρησιμοποιεί την πανδημία
ως όχημα για τη πλήρη διάλυση του
δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης, των εργασιακών και συνδικαλι-
στικών μας δικαιωμάτων. Οι εκπαιδευ-
τικοί πρέπει να συμμετέχουν μαζικά
στην απεργία στις 26/11, επιμένοντας
στο δικαίωμα στη συνάθροιση έτσι
ώστε να τεθούν οι όροι για την ανα-
τροπή αυτών των σχεδίων.

Σεραφείμ Ρίζος
δάσκαλος, μέλος του ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων 

Απλήρωτοι, αβέβαιοι
αλλά στη πρώτη γραμμή

Εμπρός για να πετύχει η απεργία

Πετράλωνα
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Την Πέμπτη 19 Νοέμβρη ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων οργάνωσαν διαδικτυα-

κή συνέλευση για την προετοιμασία της απερ-
γίας στις 26 Νοέμβρη. Συμμετείχαν περίπου
60 αγωνιστές και αγωνίστριες από εργατικά
κέντρα, νοσοκομεία, δήμους, τα ΜΜΜ, τo
Bοήθεια στο Σπίτι, τη ΔΕΣΦΑ, δημόσιες υπη-
ρεσίες και άλλους χώρους. Κοινό σημείο των
παρεμβάσεων που έγιναν ήταν ότι οι συγκεν-
τρώσεις του Πολυτεχνείου ήταν μια μεγάλη νί-
κη για το κίνημα. Και ότι τώρα έχει μεγάλη ση-
μασία να ενταθεί η οργάνωση της πανεργατι-
κής απεργίας στις 26 Νοέμβρη και της συμμε-
τοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην
πλ. Κλαυθμώνος και στα αντίστοιχα σημεία
στις άλλες πόλεις.

Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκο-
μείο Γεννηματάς, και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
τόνισε πως “μονάχα το πρόγραμμα των εργα-
ζομένων αποτελεί λογική βάση για να σωθού-
με από την πανδημία και γι' αυτό η απεργία
πρέπει να πετύχει. Πρόκειται για μια συνολική
απεργία που δεν είναι απλά ενάντια στο νομο-
σχέδιο Βρούτση. Πέρσι μας χειροκροτούσαν
και τώρα κυνηγάνε την πρόεδρο της ΕΝΙΘ
επειδή το σωματείο κάλεσε στο Πολυτεχνείο.
Τι έχει παρεμβληθεί; Η απάντηση είναι οι ερ-
γατικές κινητοποιήσεις στις 7 Απρίλη, στις 16
Ιούνη, στη ΔΕΘ και όλες οι υπόλοιπες. Από
‘καλά παιδιά’ γίναμε εχθροί της κυβέρνησης
και είναι τιμή μας. Δεν κατάφεραν να μας δια-
σπάσουν και τώρα η ζυγαριά των συσχετισμών
γέρνει προς το μέρος μας”. Κατέληξε, λέγον-
τας πως “πρέπει τώρα, χώρο το χώρο, τμήμα
το τμήμα να οργανώσουμε τους συναδέλφους
αλλά και να στηρίξουμε τους γειτονικούς χώ-
ρους δουλειάς”.

Κάτω η Νέα Δημοκρατία
O Χρήστος Ευθυμίου, πρόεδρος του Συλλό-

γου εργαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου, ξε-
κίνησε λέγοντας ότι “τα επιμέρους συνθήματα
για δημόσια Υγεία, Παιδεία και κοινωνικές δα-
πάνες έχουν γίνει ένα ενιαίο σύνθημα: Να πέ-
σει η κυβέρνηση Μητσοτάκη! Πρόκειται πλέον
για ζήτημα υγείας ολόκληρης της κοινωνίας.
Στους δήμους οι εργαζόμενοι δεν αρκούν, δεν
έχουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστα-
σίας, δεν υπάρχουν γιατροί εργασίας. Αντί να
στηρίξει τους χώρους αιχμής, η κυβέρνηση
ψωνίζει φρεγάτες και περιπολικά”. Στους ίδι-
ους τους δήμους πρόσθεσε “βρήκε την ευκαι-
ρία να διαλύσει τις τεχνικές υπηρεσίες και τις
έδωσε, σε αναπτυξιακούς οργανισμούς και σε
ιδιώτες με μια τροπολογία. Όμως, εφτά Ομο-
σπονδίες εργαζομένων στις τεχνικές υπηρε-
σίες έχουν βγάλει απόφαση για απεργία-απο-
χή από όλες τις τεχνικές επιτροπές. Πρέπει να
καταφέρουμε το ίδιο πλήγμα που κατάφεραν
οι εκπαιδευτικοί στην Κεραμέως και να ακυρώ-
σουμε στην πράξη τις διαδικασίες τους. Στις
26 Νοέμβρη, με απεργιακές φρουρές και με
οργάνωση να είμαστε όλοι στην απεργία αλλά
και στις συγκεντρώσεις”.

Η Μαρία Ζαχαράκη, γενική γραμματέας του
Εργατικού Κέντρου Πειραιά, επισήμανε ότι “ο
Μητσοτάκης μπορεί να είπε ότι είμαστε εξαρ-
τημένοι από το μισθό μας, αλλά η αλήθεια εί-

ναι πως και το κεφάλαιο είναι εξαρτημένο από
την εργασία μας. Πρέπει να αμφισβητήσουμε
λοιπόν το δικαίωμα τους να διαχειρίζονται τη
ζωή μας και την υγεία μας. Η 17 Νοέμβρη
ήταν συνέχεια της διαδήλωσης στο Εφετείου.
Η κυβέρνηση τώρα λέει πως στις 6 Δεκέμβρη
δεν θα γίνει διαδήλωση στην επέτειο της δο-
λοφονίας του Γρηγορόπουλου. Αποσιωπούν
τελείως την απεργία. Το νομοσχέδιο όμως μας
γυρνάει στον 19ο αιώνα που οι εργάτες πά-
λευαν για δεκάωρο”. 

Τόνισε μεταξύ άλλων πως “η ενωτική αντί-
δραση της αριστεράς που είδαμε, ακόμα και
με υπογραφές, είναι ένα καλό βήμα. Στις 26
Νοέμβρη, οι δυνάμεις της αριστεράς πρέπει
να κατέβουν ενωτικά. Στο Πειραιά υπάρχει κοι-
νή ανακοίνωση τεσσάρων ναυτεργατικών σω-
ματείων για να μείνουν τα καράβια δεμένα. Σε
απεργία καλούν και η ΠΕΝΕΝ και η ΕΝΕΔΕΠ,
σωματείο των εργαζομένων στους προβλήτες.
Είναι στοίχημα η επιτυχία της 26/11, αλλά
χρειάζεται συγχρόνως να οργανώσουμε και τη
συνέχεια των κινητοποιήσεων”.

Στη συνέχεια ο Νίκος Τουρνάς, μέλος του
ΔΣ του σωματείου της Γραμματείας Δημoσίων
Εσόδων τόνισε πως “Μέσα σε αυτή τη κατά-
σταση, το περασμένο καλοκαίρι η διοίκηση
της ΑΑΔΕ ανακοίνωσε συγχωνεύσεις. Σαν να
μην έφταναν αυτά, ο Θεοδωρικάκος θέλει να
μπουν οι ΔΟΥ πρώτες-πρώτες σε λειτουργία
με βάρδιες και να είναι ανοιχτές μέχρι τις 5μμ
για τους πολίτες, που μεταφράζεται μέχρι τις
7μμ για τους εργαζόμενους σε αυτές, για να
αντιμετωπιστούν, και καλά, οι ανάγκες της
πανδημίας. Την περασμένη βδομάδα η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ότι κατεβάζει για ψήφιση το
ειδικό μισθολόγιο για τις ΑΑΔΕ που θα ήθελε
να εφαρμόσει και στο υπόλοιπο δημόσιο.
(βλ.σελ.6) Θάβει έτσι την προσπάθεια για μι-
σθολογική εξομοίωση για την οποία πάλευε το
Συντονιστικό νέων συναδέλφων. Είναι πολύ
σημαντικό που δεν πέρασε το διαίρει και βασί-
λευε και, κάτω από την πίεση των νέων συνα-
δέλφων, οι ομοσπονδίες καλούν σε απεργία
στις 24 Νοέμβρη. Η συμμετοχή στις 26 όμως
δεν είναι ούτε εύκολη ούτε και αυτόματη. Οι

ηγεσίες στις ομοσπονδίες απέφυγαν να γίνει η
απεργία στις 25 για να μη φανεί σαν 48ωρη,
άρα χρειάζεται δουλειά για να πείσουμε να ξα-
ναπεργήσουν οι συνάδελφοι και να συμμετέ-
χουν στη συγκέντρωση ”.

Μπορούμε να πετυχαίνουμε νίκες
“H κυβέρνηση πάει από Βατερλό σε Βατερ-

λό. Είναι αδύναμη. Στους χώρους δουλειάς
υπάρχει οργή και είναι μισητή” είπε μεταξύ άλ-
λων ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων νοσ. Άγιος Σάββας.
Εμείς, συνέχισε “με αφορμή τα κρούσματα,
οργανώνουμε συνελεύσεις στο προαύλιο και
δεν έχουμε αφήσει κυβέρνηση και διοίκηση να
πάρουν ανάσα. Έτσι όμως πετυχαίνουμε νίκες.
Καταφέραμε να έχουμε μαζικά τεστ για το
προσωπικό του νοσοκομείου αλλά και την κα-
τάθεση της τροπολογίας για πρόσληψη 300
γιατρών συνολικά. Στην τελευταία μας γενική
συνέλευση διεκδικήσαμε και κερδίσαμε να ξα-
ναγίνουν τα 1200 τεστ στο προσωπικό και

αποφασίσαμε να κατέβουμε μαζικά στις 26.
Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Κάνουμε ταμείο
και οργανώνουμε”.

Ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος στα
ΜΜΜ, επέμεινε στην ανάγκη “ενιαιομετωπικών
περιοδειών στους χώρους δουλειάς με όλες
τις δυνάμεις που συμφωνούν στην ανάγκη της
απεργίας, της περιφρούρησης της και της
συγκέντρωσης”. O Βασίλης Κουκαλάνι, ηθο-
ποιός, θύμισε πως “όλα τα σωματεία των καλ-
λιτεχνών, η ΠΟΘΑ, το ΣΕΗ και το ΣΕΧΩΧΟ κα-
τέθεσαν στεφάνια στο Πολυτεχνείο και έβγα-
λαν ανακοινώσεις διότι υπάρχει οργή”. Ως εκ
τούτου είπε “είναι πολύ σημαντικό να τη χρη-
σιμοποιήσουμε για να οργανώσουμε την απερ-
γία στο χώρο της τέχνης”.  

Με τη σειρά της η Νάνσυ Κατσαΐτη, ιδιωτική
υπάλληλος, είπε πως “πριν τις 17 Νοέμβρη
ήμουν και εγώ επιφυλακτική για τις διαδηλώ-
σεις αλλά τώρα βλέπω πως χρειάζεται συνέ-
χεια. Πρέπει να καταφέρουμε να σπάσουμε
την καταστολή και η απεργία της 26 Νοέμβρη
είναι πολύτιμο βήμα και σε αυτή τη κατεύθυν-
ση”.

“Τα συνδικάτα προέταξαν τα αιτήματα τους
στο δρόμο στις 17 Νοέμβρη και ακύρωσαν τα
σχέδια της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ηττήθη-
κε” είπε η Μαρία Κοτρώνη, εργαζόμενη στη
ΔΕΣΦΑ. Η Κυβέρνηση, συνέχισε, “αδιαφορεί
για τα προβλήματα της κοινωνίας και της παν-
δημίας. Πρέπει να ενημερώσουμε για το αν-
τεργατικό και αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο
που έρχεται και το τι θα σημάνει. Πρέπει να εί-
μαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι μαζί για
να μην περάσουν τα μέτρα.  Πρέπει όμως να
απαιτήσουμε να αυξηθούν τα δρομολόγια των
ΜΜΜ, να γίνουν μονιμοποιήσεις και προσλή-
ψεις. Προπαντός αυτή την εποχή τα όρια τα
βάζουν οι ανάγκες μας”.

Τέλος ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του ΔΣ της
ΕΝΙΘ, μίλησε για την κατάσταση στα νοσοκο-
μεία της Θεσσαλονίκης. Στο Ιπποκράτειο είπε
“έχουμε 250 ασθενείς covid και θα μετατρα-
πούν και άλλες δύο κλινικές. Γίνονται μετακι-
νήσεις ακόμα και από άσχετες ειδικότητες.
Μας καλούν να αλλάξουμε ειδικότητα μέσα σε
24 ώρες. Τα κρεβάτια ΜΕΘ στην πόλη είναι
στο όριο τους. Από μεριάς προσωπικού τα
κρούσματα αυξάνονται συνεχώς”. Στις 12 Νο-
έμβρη, συνέχισε, “λειτουργήσαμε σαν κέντρο
της απεργίας. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν πα-
ρότι βρισκόμασταν σε μέρα γενικής εφημε-
ρίας, κόντρα στη γκρίνια των γραφειοκρατών.
Μετά υπήρξε αντίδραση για το κάλεσμα της
ΕΝΙΘ στο Πολυτεχνείο αλλά ποιός βγήκε νικη-
τής; Ο Μπογδάνος βγήκε κλαμένος στην τηλε-
όραση γιατί οι διαδηλώσεις έγιναν. Στη Θεσ-
σαλονίκη έγινε συγκέντρωση παρά τη πίεση
που δέχθηκαν τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΙΘ και τις
συλλήψεις των συντρόφων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η
πίεση ώστε να μη γίνει απεργία στις 26 είναι
μεγάλη και άρα οι αποφάσεις των πρωτοβάθ-
μιων σωματείων για συγκέντρωση είναι απα-
ραίτητες. Πρέπει η οργή να μετατραπεί σε
δράση. Είμαστε στη πρώτη γραμμή του κορο-
νοϊού, είμαστε και στη πρώτη γραμμή της
απεργίας».

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Οργανώνουμε την απεργία και τις συγκεντρώσεις

ΔΕΘ 2020. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση se-
konline.gr, μπορείτε να βρείτε πλέ-
ον ψηφιοποιημένο ένα πολύτιμο
αρχειακό υλικό, τα 50 φύλλα της
εφημερίδας Εργατική Πρωτοπο-
ρία. Η Εργατική Πρωτοπορία
ήταν η εφημερίδα της Οργάνωσης
Σοσιαλιστική Επανάσταση (ΟΣΕ),
της οργάνωσης από την οποία
προήλθε το ΣΕΚ, την περίοδο από
το 1977 μέχρι το 1983. 
Η ψηφιοποίησή της Eργατικής
Πρωτοπορίας έρχεται να συμπλη-
ρώσει αυτές των εφημερίδων «Μα-
μή» και «Αγωνιστική Πορεία» που
προηγούνται χρονικά και του πε-
ριοδικού «Μαμή» που την ακολου-
θεί - και επίσης μπορείτε να βρείτε
στο sekonline.gr. Mαζί με τις εκδό-
σεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου «Οι ρίζες της επαναστατικής
αριστεράς στην Ελλάδα: επιλογή
από τα κείμενα της Οργάνωσης
Σοσιαλιστική Επανάσταση 1972-
74» και «Επανάσταση νο7 χειμώ-
νας 1970-71», οι ψηφιοποιημένες
εφημερίδες δίνουν μια πλούσια ει-
κόνα για τις πολιτικές, ιδεολογικές
και κινηματικές μάχες, μιας πε-
ριόδου που ξεκινάει απο τη δικτα-
τορία, περνάει από τη Μεταπολί-
τευση και φτάνει στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 και τα πρώτα
χρόνια της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. 
Ο Πάνος Γκαργκάνας, περιγράφει
το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεκίνη-
σε η έκδοση της Εργατικής Πρω-
τοπορίας:  

Τον Απρίλη του 1977, οπότε και ξεκι-
νάει η έκδοση της εφημερίδας ήταν η
χρονιά που έγιναν, τον Νοέμβρη, οι
δεύτερες εκλογές μετά την μεταπολί-
τευση. Η Νέα Δημοκρατία του  Κων-
σταντίνου Καραμανλή κέρδισε τις εκλο-
γές αλλά προσγειώθηκε από το σαρω-
τικό 54,3% το 1971 στο 41,8% το 1977.
Ήταν ένα καθαρό σημάδι ότι ξεκινούσε

η τελική ευθεία προς τη μεγάλη ήττα
που ήρθε το 1981 με την επικρατηση
του ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ σχημάτισε κυβέρνη-
ση και έβαλε μπροστά μια σειρά απο
επιθέσεις στο κίνημα της μεταπολίτευ-
σης ενισχυμένη και από την ακροδεξιά
καθώς στις εκλογές του 1977 υπήρχε
ξεχωριστό κατέβασμα των χουντικών
που είχαν πάρει 6,8% και μετά τις εκλο-
γές διάφοροι από αυτούς περάσανε
στη Νέα Δημοκρατία.

Οι επιθέσεις μετατράπηκαν σε κινη-
ματικές μάχες, κόντρα στις απόπειρες
καταστολής με κορυφαία τη μάχη ενάν-
τια στην σκευωρία σε βάρος του Γιάννη
Σερίφη, μια μεγαλη καμπάνια που κερ-
δήθηκε. Μάχες κόντρα στην επίθεση
στα πανεπιστήμια με την επιστροφή
του φοιτητικού κινήματος και των κατα-
λήψεων το 1979-80, το κίνημα της νεο-
λαίας στο στρατό, σε μια περιοδο που
η θητεία ήταν γύρω στα δύο χρόνια με
βασικό σύνθημα «Στο στρατό 12μηνη
θητεία, συνδικαλισμό». Και βέβαια ήταν
οι απεργίες. Μπορεί να είχε υποχωρή-
σει το πρώτο κύμα της μεταπολίτευσης
αλλά η εργατικη τάξη συνέχισε να κάνει
απεργίες και καταλήψεις. 

Οι μάχες ήταν και πολιτικές και ιδεο-
λογικές. Υπήρχε η συζήτηση μέσα στην
αριστερά, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερι-
κού, για το πως αντιμετωπίζει κανεις το
ανερχόμενο ΠΑΣΟΚ. Το μεν ΚΚΕεσ,
όπως και άλλα κόμματα του ευρωκομ-
μουνισμού, περιθωριοποιήθηκε τότε
από το ρεύμα της σοσιαλδημοκρατίας
γιατί η στρατηγική του «δημοκρατικού
δρόμου» προς τον σοσιαλισμό, ήταν
παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατική επι-
λογή, που πλέον κάλυπτε το ΠΑΣΟΚ. Η
ηγεσία του ΚΚΕ αρχικά εκτιμούσε ότι
το ΠΑΣΟΚ ήταν κόμμα «μικροαστικού
σοσιαλισμού» και όπως όλα τα μικροα-
στικά φαινόμενα θα ήταν παροδικό και
ασταθές, και έτσι μια συνεργασία μαζί
του θα άφηνε το ΚΚΕ ως κληρονόμο

αυτού του χώρου. Αυτο δεν συνέβη.
Εμείς τονίζαμε οτι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμ-
μα σοσιαλδημοκρατίας όπως είχε ανα-
λύσει ο Λένιν τα κόμματα της Δεύτερης
Διεθνούς, δηλαδή κόμμα αστικό-εργα-
τικό, με πρόγραμμα και ηγεσία αστική
που πατάει πάνω σε μια εργατική βάση,
χάρη στον έλεγχο της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας.   

Αλλά η ολοένα και αυξανόμενη επιρ-
ροή του κοινοβουλευτικού δρόμου
προς την «αλλαγή» και το σοσιαλισμό
είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε κρίση
και για την επαναστατική αριστερά του
Πολυτεχνείου και της μεταπολίτευσης.
Οι μεγάλες μαοϊκές οργανώσεις βρί-
σκονταν σε υποχώρηση, εμφανίζονταν
τα ρεύματα της αυτονομίας και ανοίγαν
οι κόντρες πάνω στο ερώτημα “και τώ-
ρα που πάμε;”. Μέσα απο τις στήλες
της Εργατικής Πρωτοπορίας επιμέναμε
ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στον επα-
ναστατικό μαρξισμό και δίναμε τη μάχη
για να συνεχίσει να υπάρχει η επανα-
στατική αριστερά σαν ανεξάρτητο ρεύ-
μα. 

Στην πράξη κάναμε την προσπάθεια η

εφημερίδα να διακινηθεί στα εργοστά-
σια και τους χώρους εργασίας που συ-
νεχίζαν να κάνουν απεργίες και καταλή-
ψεις, χώρους που η επαναστατικη αρι-
στερά τους είχε ξεχάσει, ενώ το ΠΑΣΟΚ
έπαιρνε τον έλεγχο των σωματείων.

Όταν πια περάσαμε στα πρώτα χρό-
νια της “αλλαγής”, με το ΠΑΣΟΚ στην
κυβέρνηση, η κρίση στην επαναστατική
αριστερά βάθυνε ακόμη περισσότερο.
Ολόκληρα κομμάτια της πέρασαν σε
αυτό, ο ΜΛ χώρος διασπάστηκε και ένα
άλλο κομμάτι αποχαιρέτησε την εργατι-
κή τάξη  αναζητώντας νέα υποκείμενα
αλλαγής, την αυτονομία των κινημάτων,
οικολογικών, γυναικείων, νεολαιίστικων
κλπ. 

Μέσα σε αυτήν την περίοδο, τον Νο-
έμβρη του 1983, η έκδοση του περιοδι-
κού «Μαμή» ήρθε να τονίσει την έντονη
ανάγκη ενός ιδεολογικού ξεκαθαρίσμα-
τος χωρίς αυτό να σημαίνει εγκατάλειψη
των εργατικών μαχών που σιγά-σιγά άρ-
χισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Το
1983 κυκλοφορεί η Εργατική Αλληλεγ-
γύη, αρχικά σαν ένα εργατικό δελτίο,
την περίοδο που η Εργατική Πρωτοπο-
ρία εκδίδει τα τελευταία φύλλα της.

Η κλιμάκωση των εργατικών αγώνων
απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 σή-
μανε την μετατροπή της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης απο εργατικό δελτίο σε μη-
νιάτικη επαναστατική εφημερίδα. Το
ίδιο το ονομά ήταν μια αναφορά όχι μό-
νο στην εφημερίδα του Μπεναρόγια
(Σολιδαριδάδ Ομπραδέρα -Εργατική
Αλληλεγγύη) αλλά κυρίως στην “Αλλη-
λεγγύη” της πολωνικής εξέγερσης που
είχε γίνει σύμβολο αντίστασης - είχε
προηγηθεί και η κοινή πρωτοβουλία
συντροφων-ισσών με το περιοδικό “Αλ-
ληλεγγύη” για την Πολωνία».
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Ξεφυλλίζοντας κανείς τις σε-
λίδες της Εργατικής Πρω-
τοπορίας μπορεί να απο-

κτήσει μια πλήρη εικόνα της πε-
ριόδου λίγο πριν και λίγο μετά την
«αλλαγή», τη συντριπτική ήττα
της δεξιάς στις εκλογές του 1981
που αποτέλεσε την αφετηρία μιας
σειράς κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.

Σε αντίθεση με την εικόνα που
θέλει την αλλαγή να έρχεται από
τα πάνω, στα άρθρα και τα ρε-
πορτάζ της εφημερίδας μπορεί να
βρει κανείς πλούσια γεγονότα, με-
γάλες και γνωστές αλλά και πολ-
λές ξεχασμένες σήμερα πτυχές
του πραγματικού φορέα αυτής
της ανατροπής: Του εργατικού
και νεολαιίστικου κινήματος αλλά
και της πλούσιας συζήτησης που
υπήρχε μέσα στην αριστερά για
το με ποια στρατηγική και με ποι-
ες τακτικές θα αλλάξουν πραγμα-
τικά τα πράγματα.

Πτυχές που παραμένουν εξαι-
ρετικά επίκαιρες γιατί αποτελούν
επεισόδια και κρίκους μιας σειράς
μαχών που εξακολουθούν να πα-
ραμένουν ανοιχτές μέχρι και σή-
μερα: Για τις κατακτήσεις του ερ-
γατικού κινήματος που κερδήθη-
καν τότε και βρίσκονται ξανά στο
στόχαστρο, για τους ελληνοτουρ-
κικούς ανταγωνισμούς και την
στρατιωτική θητεία, για το πως
απαντάς στην κρατική τρομοκρα-
τία, για τους αγώνες ενάντια στη
γυναικεία καταπίεση, για την υπε-
ράσπιση του περιβάλλοντος, τους
ανταγωνισμούς στη Μέση Ανατο-
λή και τις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις.     

Το πρώτο φύλλο της Εργατικής
Πρωτοπορίας, τον Απρίλη του
1977 καλεί στη συγκέντρωση της
Πρωτομαγιάς με στο σύνθημα
«Όχι στην λιτότητα-κάτω η τρομο-
κρατία» και άρθρα που αφορούν
απεργίες στα εργοστάσια του

Μποδοσάκη, την AEG, τους με-
ταλλωρύχους ενάντια στην κυβέρ-
νηση Καραμανλή, ενώ το τρίτο δί-
νει την εικόνα της μεγάλης μάχης
ενάντια στον αντεργατικό νόμο
330 που έμεινε στα χαρτιά. Στο
φύλλο νο5 κάτω από τον τίτλο «τα
αφεντικά σκοτώνουν, η κυβέρνη-
ση τους καλύπτει» ανοίγει το ζή-
τημα των εργατικών «ατυχημά-
των» που τον Ιούλη της ίδιας χρο-
νιάς μετράει 60 νεκρούς μέσα σε
ένα μήνα!

«Όχι στην πολιτική της μη ρή-
ξης» είναι ο τίτλος στο πρωτοσέ-
λιδο της εφημερίδας νο11 του Δε-
κεμβρίου του 1977, ένα μήνα μετά
από τη δεύτερη και πιο αδύναμη
εκλογή Καραμανλή - μια αναφορά
στην απόφαση ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ «να
μην ακολουθήσουν την κυβέρνη-
ση στο δρόμο της σύγκρουσης».
Ήταν η αφετηρία της πολιτικής
που περίμενε να πέσει η ΝΔ σαν
«ώριμο φρούτο». 

Στις μέσα σελίδες, υπάρχει η
καταγγελία ότι ο αγωνιστής εργά-
της Γιάννης Σερίφης, απεργός
στην AEG στοχοποιείται σαν «τρο-
μοκράτης» από την κυβέρνηση.
«Λεφτά για τους εργάτες και όχι
για τους στρατοκράτες» είναι το
πρωτοσέλιδο του φύλλου νο14
που καλεί σε συγκέντρωση για
την απελευθέρωση του Γιάννη Σε-
ρίφη.

Αφιερωμένη στα 10 χρόνια από
τον Μάη του ’68 είναι η Εργατική
Πρωτοπορία νο17. Τον Σεπτέμ-
βρη του 1978 ξεκινάει ο αγώνας
του φοιτητικού κινήματος: «Πάλη
ενάντια στο νόμο πλαίσιο, πάλη
ενάντια στο αστικό πανεπιστή-
μιο». «Ιράν, η εξουσία στους ερ-
γάτες, ζήτω η περσική επανάστα-
ση» είναι το κέντρο της εφημερί-
δας τον Γενάρη του 1979, όταν ο
Σάχης εγκαταλείπει πανικόβλητος

τη χώρα και η δικτατορία του κα-
ταρρέει. «Όχι στον άδικο πόλεμο
Κίνας-Βιετνάμ» είναι το οπισθό-
φυλλο του επόμενου μήνα που
αναλύει την κρατικοκαπιταλιστική
λογική που διέπει τα καθεστώτα.

«Όχι στην ΕΟΚ της ανεργίας
και της τρομοκρατίας, για μια τα-
ξική και διεθνιστική απάντηση
στην ένταξη» είναι το κέντρο της
εφημερίδας τον Μάη του 1979 τη
χρονιά της ένταξης ενώ ήδη έχει
ανοίξει η πάλη ενάντια στον πα-
ραλογισμό της «ειρηνικής» πυρη-
νικής ενέργειας -«Όχι στα πυρηνι-
κά εργοστάσια»- που λίγα χρόνια
αργότερα θα οδηγήσει στο Τσέρ-
νομπιλ.  

Στο φύλλο του Νοέμβρη του
1979 φιλοξενείται συνέντευξη με
τον Οτέλο ντε Καρβάλιο, έναν από
τους ηγέτες της Πορτογαλικής
Επανάστασης του 1974 αλλά και

ένα δισέλιδο για την κρίση της διε-
θνούς επαναστατικής αριστεράς,
μετά από μια μεγάλη διεθνή συ-
νάντηση στο Παρίσι, στην οποία
απο την Ελλάδα συμμετέχουν η
ΟΣΕ και η Κ.Ο Μαχητής. 

«Καταλήψεις-διαδηλώσεις,
πρώτο ράγισμα στο κλίμα εθνικής
ενότητας» είναι το πρωτοσέλιδο
του φύλλου που είναι αφιερωμένο
στην φοιτητικές καταλήψεις του
1979, τις πρώτες μετά το Πολυτε-
χνείο, ενώ στο οπισθοσέλιδο κα-
ταγγέλλεται η ρωσική επέμβαση
στο Αφγανιστάν. 

Η «Συζήτηση με τους Ιρακινούς
εργάτες της βιομηχανίας ΕΛΣΑ»,
ο αγώνας των γυναικών στις φυ-
λακές Κορυδαλλού και η πάλη
ενάντια στην όξυνση της κυβερνη-
τικής τρομοκρατίας είναι κάποια
από τα άρθρα στα φύλλα της Ερ-
γατικής Πρωτοπορίας που ανοί-

γουν τη νέα δεκαετία. 
«Έξω οι χαβούζες από τις συ-

νοικίες» είναι ο επίκαιρος τίτλος
του πρωτοσέλιδου τον Ιούνη του
1980. Στις μέσα σελίδες: «Ολυμπι-
σμός πάντα στην υπηρεσία των
αφεντικών» για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Μόσχας το καλοκαίρι
της ίδιας χρονιάς. Το πανό των
φοιτητών της ΑΣΟΕΕ με σύνθημα
«Τούρκοι εργάτες αδέλφια μας»
κοσμεί το πρωτοσέλιδο τον Οκτώ-
βρη. «Το ήπιο κλιμα είναι δολοφο-
νική τρομοκρατία» καταγγελλει το
φύλλο του Νοέμβρη αμέσως μετά
την αιματηρή καταστολή της Πο-
ρείας του Πολυτεχνείου και την
δολοφονία Κουμή-Κανελλοπού-
λου (που παρουσιάστηκε εκτενώς
στο περασμένο φύλλο της Εργα-
τική Αλληλεγγύης). 

Αφιερωμένο στην εξέγερση της
Αλληλεγγύης είναι σχεδόν ολό-
κληρο το φύλλο του Μαΐου του
1981 με αποκλειστικές συνεντευ-
ξεις από την περιοδεία στα εργο-
στάσια και τα ορυχεία της Πολω-
νίας. «Οι σοσιαλιστές νίκησαν στις
εκλογές, ο σοσιαλισμός πότε θα
νικήσει;» είναι το ερώτημα που θέ-
τει το πρωτοσέλιδο του Οκτώβρη
του 1981. 

«Η νεολαία μέσα κι έξω από

τους στρατώνες ανοίγει το θέμα:
Στρατός» διαβάζουμε τον Μάρτη
του 1982 ενώ συγκλονίζει η φωτο-
γραφια με τους φαντάρους και
τους ναύτες της Επιτροπής για
τον Στρατό στην Πορεία του Πο-
λυτεχνείου το 1982. Στο εσωτερι-
κό πολλές σελίδες αφιερωμένες
στο θέμα αλλά και ανταπόκριση
από την απεργία των εργαζομέ-
νων του ΗΛΠΑΠ καθώς, η εργατι-
κή τάξη αρχίζει να ζεσταίνει ξανά
τις μηχανές. 

«Όλη η Ελλάδα μια απέραντη
προβληματική» είναι ο τίτλος για
τους αγώνες που αρχίζουν να ξα-
ναβγαίνουν στα εργοστάσια και
παρουσιάζονται απο τις στήλες
του φύλλου τον Απρίλη του 1983
μαζί με την παρουσιαση του «δελ-
τίου της ομάδας Εργατική Αλλη-
λεγγύη για την εργατική αυτοδια-
χείριση» ενώ το καλοκαίρι του
1983, το τελευταίο τεύχος της Ερ-
γατικής Πρωτοπορίας είναι γεμά-
το από τις εικόνες του εργατικού
ξεσπάσματος εκείνης της χρονιάς
που αποτέλεσε καμπή για το ερ-
γατικό κίνημα που θα θέριευε ξα-
νά δύο χρόνια αργότερα. 

Γιώργος Πίττας

Απρίλης 1978

Σεπτέμβρης 1978

Δεκέμβρης 1979

Ιούνης 1980

Μάης 1979

Πανόραμα από τις μάχες του κινήματος 1977-1983

Μάρτης 1980

Νοέμβρης 1982

Ιούλης 1979

Γενάρης 1982

Καλοκαίρι 1983

Μάης 1978

Φλεβάρης 1983Οκτώβρης 1981
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η μνήμη της και το παρόν της,
είναι εδώ, ό,τι κι αν έκανε η κυβέρνηση για να το σταματή-
σει. Όλο το τριήμερο το κέντρο της Αθήνας ήταν υπό αστυ-

νομική κατοχή. Ειδικά ο χώρος της ιστορικής εξέγερσης. Αντιπρο-
σωπείες οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς και εργατικών
συνδικάτων χρειάστηκε να δώσουν μάχη ξανά και ξανά, για να κα-
ταθέσουν ένα στεφάνι και να κρεμάσουν ένα πανό στην πύλη. 

Την ίδια την ημέρα της ιστορικής επετείου, ΜΑΤ, ασφαλίτες και
δικυκλιστές μπάτσοι βρίσκονταν σχεδόν σε κάθε στενό πέριξ του
Πολυτεχνείου, της Κλαυθμώνος, της Ομόνοιας και των Προπυλαί-
ων. Αυτοί ήταν η πραγματική υγειονομική βόμβα, καθώς -σε αντίθε-
ση με τους διαδηλωτές- κανένα μέτρο δεν τηρούνταν από τους άν-
τρες της ΕΛΑΣ. Οι σταθμοί του Μετρό από την Ομόνοια μέχρι το
Μέγαρο Μουσικής είχαν κλείσει. 

Ακόμα κι έτσι δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις.
Η πλατεία Κοραή -απέναντι από την Κλαυθμώνος που είχε καταλη-
φθεί από δεκάδες αστυνομικούς- γέμισε από διαδηλωτές, μέλη του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων ορ-
γανώσεων της επαναστατικής αριστεράς, αλλά κι ανένταχτους
αγωνιστές/τριες που κατάφεραν να φτάσουν στο κέντρο της Αθή-
νας. Δυο – δυο, τρεις – τρεις αψήφησαν την τρομοκρατία, έφτασαν
στην πλατεία, έβγαλαν από τον κόρφο τους μια αφίσα ο καθένας
και στάθηκαν με αποστάσεις μεταξύ τους φωνάζοντας συνθήματα:
“Ο Χρυσοχοΐδης στη φυλακή μαζί με τους φασίστες της Χρυσής
Αυγής”, “Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή, αγώνας - ρήξη – ανα-
τροπή”, “Ρατσισμός – λιτότητα – τρομοκρατία, Κάτω η Νέα Δημο-
κρατία”, “Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί θα είμαστε στους
δρόμους για την ανατροπή”. 

Μπροστά, σε απόσταση αναπνοής από τα ΜΑΤ, το πανό έγραφε
“Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός”. Το κράταγαν
αγωνιστές/τριες κατά της δικτατορίας όπως ο ιστορικός εκφωνητής
της κατάληψης του '73, Δημήτρης Παπαχρήστος, ο δημοσιογράφος
Γιώργος Φιλιππάκης, η συντρόφισσα Μαρία Στύλλου, στέλεχος της
επαναστατικής αριστεράς από τα χρόνια της Χούντας και ηγετικό
μέλος του ΣΕΚ, ο Χρήστος Τζουρντός, μέλος του ΣΦΕΑ '67-'74. Μα-
ζί τους υγειονομικοί από μια σειρά νοσοκομεία της Αθήνας που εί-
χαν κατέβει στη διαδήλωση με τις άσπρες στολές τους, δικηγόροι
μέλη της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α, συνδικαλιστές, δημοτι-
κοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι από μια σειρά χώρους, φοιτητές/τριες
κ.α. Η απαγόρευση είχε σπάσει, γεγονός που φάνηκε και στον εν-
θουσιασμό με τον οποίο βάδισαν όλοι αυτοί σε μια οργισμένη πο-
ρεία προς την Ομόνοια, όταν η αστυνομία εξαπέλυσε την επίθεσή
της. Δείτε δίπλα όσα μας δήλωσαν αγωνιστές/τριες την ώρα της
συγκέντρωσης.

Ταυτόχρονα λίγα μέτρα πιο μακριά, στην Πανεπιστημίου, είχαν
συγκεντρωθεί τα μέλη του ΚΚΕ, για δεύτερη φορά μετά την αιφνι-
διαστική συγκέντρωση το πρωί έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Επίσης τηρώντας άψογα τα υγειονομικά μέτρα, με αποστάσεις, μά-
σκες κλπ. Μια συγκέντρωση που δέχτηκε την επίθεση της αστυνο-
μίας με ξύλο, συλλήψεις, χημικά, ακόμα και κανονιοβολισμούς από
αύρες νερού. Επίθεση δέχτηκαν και αγωνιστές/τριες από οργανώ-
σεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες συλλογικότητες της Αριστεράς που
συγκεντρώθηκαν στο Σταθμό Λαρίσης και κυνηγήθηκαν στα Σεπό-
λια και το Μεταξουργείο, με πιο χαρακτηριστική τη σύλληψη μιας
ολόκληρης οικογένειας συντρόφων, μέσα στο σπίτι τους στα Σεπό-
λια, την κακομεταχείριση στα όρια του βασανισμού των δύο παι-
διών και τη μεταφορά του πατέρα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύ-
τηκε φρουρούμενος μετά από καρδιακό επεισόδιο. 

Από τις αστυνομικές επιθέσεις δεν γλίτωσαν ούτε οι δημοσιογρά-
φοι και φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τα γεγονότα. Στον ανταποκρι-
τή του Documento κόπηκε πρόστιμο γιατί φόραγε... ασφυξιογόνα
μάσκα. Ο φωτορεπόρτερ Δ. Ραπακούσης προσήχθη. Ο φωτορε-
πόρτερ Δ. Λαμπρόπουλος δέχτηκε επίθεση χτυπώντας τον φωτο-
γραφικό εξοπλισμό του. Άλλοι δέχτηκαν απειλές ότι θα έχουν “την
τύχη της Τατιάνας Μπόλαρη”, θυμίζοντας την επίθεση που είχε
δεχθεί η γνωστή φωτορεπόρτερ από ΜΑΤ σε πανεργατική απεργία
πριν μερικά χρόνια.

Ό,τι κι αν έκανε η κυβέρνηση έχασε.  Όταν πλέον την ίδια την 17
Νοέμβρη οι απαγορεύσεις έσπαγαν στην πράξη από τις συγκεν-
τρώσεις της αριστεράς σε όλη τη χώρα, η ήττα είχε επισφραγιστεί.
Όσα πρόστιμα και να έγραψαν, όσα λίτρα νερού και να πέταξαν οι
αύρες, όσοι κι αν στοιβάχτηκαν σε κλούβες και βανάκια της ΕΛΑΣ,
δεν απαλυνόταν το στραπάτσο της κυβέρνησης. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Οι διαδηλωτές τηρούν με υπο-
δειγματικό τρόπο τα μέτρα υγι-
εινής κι ασφάλειας. Ο μόνος

κίνδυνος για την υγεία τους είναι από
την αστυνομία. Έγιναν απρόκλητες
προσαγωγές και συλλήψεις ανθρώπων
λες και ήταν τσουβάλια. Τους κρατού-
σαν και τους πέταξαν στο κράσπεδο.
Αυτή τη στιγμή κρατούνται χωρίς να εί-
ναι καθαρό αν έχουν συλληφθεί ή προ-
σαχθεί. Έγινε μια βίαιη επίθεση με αύ-
ρα σε διαδηλωτές στην Πανεπιστημίου
οι οποίοι επίσης τηρούσαν άψογα τα
μέτρα υγιεινής κι ασφάλειας. Αυτές οι
επιθέσεις είναι το μόνο που θέτει σε
κίνδυνο τη δημόσια Υγεία. 

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
δικηγόρος, εκλεγμένος στο 

ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

Η κοινωνία ζει κάτω από μια νομική
δικτατορία. Είναι μια δημοκρατία στα
μέτρα τους. Αυθαιρετούν εις βάρος
όλου του λαού. Δες τι νομοσχέδια περ-
νάνε. Για το δικαίωμα στη δουλειά και
στη ζωή παλεύουμε. Ποια Παιδεία,
ποια Υγεία και ποια Ελευθερία... Ούτε
στη δικτατορία δεν τα βλέπαμε αυτά.
Ας έρθουν να με πιάσουν. Τι θα μου
κάνουν; Έχω περάσει τα μύρια όσα...

Δημήτρης Παπαχρήστος
εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού

του Πολυτεχνείου 14-17/11/73

Ζούμε ένα κλίμα χούντας το οποίο
δεν θα περάσει. Το σπάμε. Καμία απα-
γόρευση δεν θα νικήσει. Κανένα υποκρι-
τικό ενδιαφέρον μιας κυβέρνησης που
δεν έχει κάνει τίποτα για να θωρακίσει
τη δημόσια Υγεία. Η απαγόρευση είναι
παράνομη και αντισυνταγματική. Τίποτα
δεν θα μας βάλει στα σπίτια μας. 

Κώστας Παπαδάκης δικηγόρος 

Δίνουμε απάντηση στην απαράδεκτη
αντισυνταγματική απαγόρευση του
Μητσοτάκη και του Χρυσοχοΐδη. Το
Πολυτεχνείο είναι ζωντανό, δεν απαγο-
ρεύεται και δεν μπορεί να το καταστεί-
λει κανείς. Είναι η φωνή των εργαζόμε-
νων, της νεολαίας, του κόσμου της
δουλειάς που αυτή τη στιγμή πεθαίνει
μέσα στα εργοστάσια γιατί αυτή η κυ-
βέρνηση είναι τόσο ανεύθυνη. Έχουμε
τη δύναμη να μην επιτρέψουμε την
απαγόρευση. Η σημερινή κινητοποίηση
είναι μόνο η αρχή. Έρχεται η πανεργα-
τική στις 26 Νοέμβρη. Θα μας βρί-
σκουν μπροστά τους κάθε μέρα με το
πνεύμα του Νοέμβρη. Νοέμβρης ση-
μαίνει εξέγερση και με αυτό δεν τα βά-
ζει κανένας. Αυτό είναι το μήνυμα που
στέλνουμε σήμερα.

Πέτρος Κωνσταντίνου
δημ.σύμβουλος Αθήνας

Είμαστε εδώ η γενιά του '68 και του
Πολυτεχνείου, μαζί με τη γενιά των φοι-
τητικών καταλήψεων του 2006-07, τη
γενιά του Γρηγορόπουλου και αυτούς
που παλεύουμε τον κορονοϊό στα νοσο-
κομεία. Παλεύουμε ενάντια στην κυβέρ-
νηση που έκανε ένα άχρηστο και ταξικό
λοκντάουν χωρίς να κάνει καμία πρόσ-
ληψη στο ΕΣΥ. Παλεύουμε για μαζικές
προσλήψεις στα νοσοκομεία. Ενάντια
στην αντιδημοκρατική μεθόδευση, τη
χουντικής έμπνευσης απαγόρευση.
Ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε
να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Το Πολυτε-
χνείο είναι εδώ. Είναι ζωντανό. 

Χρίστος Αργύρης
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς, 

μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Σπάμε στο δρόμο την τρομοκρατία.
Σπάμε τις απαγορεύσεις της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη που έντρομη απέναντι
στην οργή του λαού σπέρνει απαγο-
ρεύσεις και φτάνει μέχρι την αντισυν-
ταγματική εκτροπή. Δεν θα τους αφή-
σουμε. Οι χούντες τελείωσαν το '74 και
άλλη χούντα δεν θα αφήσουμε να γίνει.
Ο λαός θα αγωνιστεί για το δικαίωμά
του στην Υγεία, τη Ζωή, τη Δουλειά,
την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Το
Πολυτεχνείο Ζεί! 

Θανάσης Διαβολάκης
δημ. σύμβουλος Πειραιά, 

Ανταρσία στο Λιμάνι  

Συμπληρώνουμε τόσα χρόνια από
τότε που ανατρέψαμε τη Χούντα.
Προσπάθησαν πολλές κυβερνήσεις
να χτυπήσουν αυτό το καινούργιο κί-
νημα. Το κίνημα των επαναστατών,
των εργατών, της νεολαίας. Δεν το
έχουν καταφέρει και δεν θα το κατα-
φέρουν. Η απάντηση σήμερα είναι ότι
παρά την απαγόρευση αυτοί είναι χα-
μένοι, εμείς είμαστε κερδισμένοι και
θα συνεχίσουμε. Στο δρόμο του Νο-
έμβρη, με απεργίες, με καταλήψεις
στα σχολεία και τις σχολές, θα συνε-
χίσουμε μέχρι να νικήσουμε. 

Μαρία Στύλλου
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Κατεβήκαμε στην κινητοποίηση, ερ-
γαζόμενοι από τα δημόσια νοσοκο-
μεία. Έχουμε έρθει γιατροί και νοση-
λευτές από τον Αγ.Σάββα, το Γεννη-
ματάς, το Αγ.Όλγα κι άλλα νοσοκο-
μεία. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη
απέναντι στην πανδημία, απέναντι σε
μια πολιτική που έχει αφήσει τα νοσο-
κομεία ανοχύρωτα. Το ΕΣΥ βουλιάζει.
Σήμερα ενώνουμε τα αιτήματά μας
για προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, αύ-
ξηση των ΜΕΘ, για λεφτά για την
Υγεία και τις ανάγκες μας. Είμαστε
ήδη σε κινητοποιήσεις και διεκδικού-
με εδώ και τώρα η κυβέρνηση να κά-
νει μαζικές προσλήψεις. Τη σημερινή
διαδήλωση στηρίζει και η ΕΙΝΑΠ, οι
γιατροί Αθήνας και Πειραιά, που κα-
λύπτει όλο τον κόσμο των νοσοκομεί-
ων που κατεβαίνει να διαδηλώσει σή-
μερα. 

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων 

νοσοκομείο Αγ.Σάββας

Σπάσαμε την    
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Σε δεκάδες σημεία σε όλη τη
χώρα έσπασαν οι απαγορεύ-
σεις του Χρυσοχοΐδη, με τους

αγωνιστές και τις αγωνίστριες να
διαδηλώνουν αλλά και να έρχονται
αντιμέτωποι με την καταστολή.

Στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες κό-
σμου, εργαζόμενοι και νεολαία, νο-
σηλευτές, γιατροί, εκπαιδευτικοί και
φοιτητές ένωσαν τη φωνή τους,
«σπάζοντας όπως είχαν εξαγγείλει
τον αστυνομικό κλοιό που είχε επι-
βάλλει εδώ και μέρες η κυβέρνηση
της ΝΔ στην πόλη, τηρώντας ταυτό-
χρονα υποδειγματικά τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα. Το σύνθημα που
κυριάρχησε στο πανό του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος ήταν
“Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, Κάτω η
Νέα Δημοκρατία!”» περιγράφουν οι
σύντροφοι και οι συντρόφισσες από
την Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσ-
σαλονίκη. “Το αρχικό κάλεσμα ήταν
στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ, αλλά το
μέρος είχε αποκλειστεί από διμοι-
ρίες των ΜΑΤ. Τελικά πραγματοποι-
ήθηκε μια μαζική συγκέντρωση της
επαναστατικής αριστεράς στο κέν-
τρο της πόλης. Οι διαδηλωτές άρχι-
σαν να βαδίζουν με κατεύθυνση το
αμερικάνικο προξενείο όταν η αστυ-
νομία τους απέκλεισε, τους επιτέθη-
κε και προχώρησε σε αναίτιες προ-
σαγωγές και συλλήψεις”, μας είπε η
Δήμητρα Κομνιανού. 

Στην Πάτρα ο τριήμερος εορτα-
σμός στον ιστορικό χώρο της εξέ-
γερσης στο Παράρτημα έγινε κανο-
νικά. Την ίδια τη 17η Νοέμβρη το
Παράρτημα περικυκλώθηκε από τα
ΜΑΤ. “Βάλαμε μπροστά το πανό
των φοιτητικών συλλόγων και ξεκι-
νήσαμε την πορεία” μεταφέρει η
Τόνια Λαχανιώτη, από τον τοπικό
πυρήνα του ΣΕΚ. “Με το που ξεκι-
νήσαμε τα ΜΑΤ έκοψαν την πορεία
στη μέση κρατώντας γύρω στα 80
άτομα αποκλεισμένα. Διαμαρτυρη-
θήκαμε για τις κινήσεις της αστυνο-
μίας και συνεχίσαμε την πορεία βα-
δίζοντας με συνθήματα. Διαδηλώ-
σαμε διασχίζοντας όλη την Κορίν-
θου με κατεύθυνση την Περιφέρεια.
Στην Αθηνών – Πατρών μας περικύ-
κλωσαν αστυνομικοί με μηχανές,
μας υποχρέωσαν να κάτσουμε στο
οδόστρωμα, αλλά μετά από δια-
μαρτυρίες δεν έγιναν προσαγωγές,
ούτε κόπηκαν πρόστιμα. Ταυτόχρο-
να το ΚΚΕ έκανε αιφνιδιαστική συγ-
κέντρωση στην πλ.Γεωργίου. Το
απόγευμα έλαβε χώρα νέα συγκέν-
τρωση από φοιτητικούς συλλόγους
στο μνημείο του Τεμπονέρα κι ακο-
λούθησε πορεία, ενώ λίγο αργότε-
ρα το ΕΑΜ κάλεσε επίσης συγκέν-
τρωση. Συνολικά εκατοντάδες δια-
δηλωτές σε τέσσερις διαφορετικές
συγκεντρώσεις, έσπασαν την απα-
γόρευση στην Πάτρα”.

Η απαγόρευση έσπασε και στα
Χανιά από όπου μεταφέρει ο Σερα-
φείμ Ρίζος, δημ.σύμβουλος Χανίων

με την Ανταρσία στα Χανιά: “ο χώ-
ρος της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς και ο αντιεξουσιαστικός χώρος,
με εξαιρετική πειθαρχία και αυτο-
συγκράτηση έδωσαν τη μάχη της
πραγματοποίησης της πορείας στα
Χανιά και κατόρθωσαν να γίνει μια
μαζική συγκέντρωση και να ολοκλη-
ρωθεί συντεταγμένα. Σε όλη τη χώ-
ρα η κυβέρνηση απάντησε με τερά-
στια καταστολή. Πολιτικά, ηττήθη-
καν. Και τοπικά δώσαμε καθημερινά
τη μάχη, όλες τις προηγούμενες μέ-
ρες, μέσα στα σωματεία, στους
συλλόγους, τις γειτονιές για να
σπάσει ο φόβος. Και το πετύχαμε.
Επιμείναμε από την αρχή, χωρίς να
αμφιταλαντευτούμε λεπτό, ότι η πο-
ρεία πρέπει να γίνει. Σήμερα διεκδι-
κήσαμε ότι 'της γενιάς μας τα Πο-
λυτεχνεία' θα γίνουν πράξη. Όπως
το '73 έτσι και τώρα χρειαζόμαστε
αυτού του είδους την αριστερά”. 

Στα Γιάννενα “το αρχικό σημείο
του καλέσματος, στη Δόμπολη, είχε
καταληφθεί από τα ΜΑΤ” μας λέει η
Αρετή Κανέλου από το ΣΕΚ Ιωαννί-
νων. “Ωστόσο η παρουσία της
αστυνομίας δεν μας πτόησε. Συγ-
κεντρωθήκαμε πιο χαμηλά σε άλλο
σημείο και κάναμε πορεία που ήταν
ιδιαίτερα μαζική, ειδικά μέσα σε αυ-
τές τις συνθήκες, καθώς συμμετεί-
χαν πάνω από 300 άτομα”. 

Στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκε
μαζική διαδήλωση με συμμετοχή
του Φοιτητικού Συλλόγου κι οργα-
νώσεων της αριστεράς. Η διαδήλω-
ση έφτασε στην αστυνομική διεύ-
θυνση Ξάνθης όπου απαιτήθηκε η
απελευθέρωση των 29 αγωνιστών/
τριών που νωρίτερα είχαν δεχθεί
εντελώς αναίτια αστυνομική επίθε-
ση και είχαν συλληφθεί. Αφού αφέ-
θηκαν όλοι και όλες ελεύθεροι, το
σώμα της πορείας ξανασυγκροτή-
θηκε και κινήθηκε με συνθήματα
προς την Πλατεία και στη συνέχεια
προς το Πολυτεχνείο, μέχρι το
ύψος της ΔΕΗ, όπου συνάντησε πα-
ραταγμένες ισχυρές δυνάμεις των
ΜΑΤ. 

Στη Μυτιλήνη “η πορεία με επικε-
φαλής την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, παρατάξεις
της εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ρας, μέλη σωματείων Υγειονομικών
και Εκπαιδευτικών εμποδίστηκε δυο
φορές από τα ΜΑΤ στον δρόμο για
το άγαλμα του Μυρογιάννη. Ωστό-
σο μετά από απειλές για πρόστιμα
και προσαγωγές οι συγκεντρωμένοι
δεν διαλύθηκαν, αλλά ανά άτομα ή
ομάδες κατάφεραν να προσεγγί-
σουν το άγαλμα όπου έγινε απόδο-
ση τιμής με την αναφώνηση συνθη-
μάτων. Σε όλη αυτή την διάρκεια η
περιοχή ήταν αποκλεισμένη από
κλούβες και ΜΑΤ με αστυνομικούς
να κόβουν υγειονομικές κλήσεις σε
εκπαιδευτικούς και γιατρούς” μετέ-
φερε ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου. 

Συνολικά σε πάνω από 30 πόλεις
της χώρας έγιναν κινητοποιήσεις
σπάζοντας τις απαγορεύσεις.

Θεσσαλονίκη

Χανιά

Ξάνθη Πάτρα

Γιάννενα

Ικαρία

    απαγόρευση Πανελλαδικά
Αθήνα



Σε μια ακόμη προσπάθεια να μετα-
τοπιστεί η δημόσια συζήτηση όσο
πιο μακριά γίνεται από τις προσ-

λήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ, ο Μητσο-
τάκης έδωσε συγχαρητήρια, μέσα σε
τυμπανοκρουσίες, σε 17 νοσηλεύτριες
και έναν νοσηλευτή που πήγαν από την
Κρήτη, την Αργολίδα και την Κομοτηνή
στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν το
ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο. Δήλωσε μά-
λιστα “βαθιά υπόχρεος”.

Η Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια
από το ΓΝΑ Γεννηματάς, σχολιάζει:
“Μπορεί η κίνηση αυτή να έγινε με καλή
πρόθεση από τις συναδέλφισσες. Η
Θεσσαλονίκη βουλιάζει και σκέφτονται
να βοηθήσουν. Αλλά δε λύνεται έτσι το
πρόβλημα. Οι ανάγκες είναι τεράστιες,
χρειάζονται άμεσες και μόνιμες προσλή-
ψεις ενός πολύ μεγάλου αριθμού, του-
λάχιστον 15.000. Το να λειτουργήσουμε
πυροσβεστικά για λίγες μέρες και να το
αξιοποιήσει επικοινωνιακά η κυβέρνηση
δεν ωφελεί ούτε τους ασθενείς ούτε
εμάς τους νοσηλευτές. Δίνει μια ψευδή
αίσθηση κάλυψης. Δεν μπορεί ενώ αυ-
ξάνονται τόσο πολύ τα κρούσματα και οι

νεκροί και έχουμε εκκλήσεις από για-
τρούς, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ για
ενίσχυση του ΕΣΥ, η κυβέρνηση να
απαντάει με εθελοντισμό.

Είναι και στα όρια του γελοίου να το
συζητάμε από άποψη μεγεθών. Δόθηκε
τόση έμφαση, διαδικτυακή σύνδεση με
τον πρωθυπουργό κλπ, για τη μετακίνη-
ση 15-20 ανθρώπων για δυο βδομάδες.
Χρειάζεται χρόνος προσαρμογής στο
νέο νοσοκομείο. Ακόμα και τμήμα να αλ-
λάξεις στο ίδιο νοσοκομείο, στην αρχή
δυσκολεύεσαι. Στην άλλη άκρη της χώ-
ρας θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 μέρες.
Και όλα αυτά για να κάτσουν πόσο, άλ-
λες δέκα μέρες;

Και τελικά το μήνυμα ποιο είναι; Να
έρθουν κι άλλοι εθελοντές; Από πού; Κι
από εκεί που έφυγαν οι εθελοντές αυτοί
δεν περίσσευαν. Κρύβεται πίσω από αυ-
τό μια ολόκληρη κυβέρνηση που δεν έχει
ανακοινώσει καμία πρόσληψη, ούτε καν
συμβασιούχων πόσο μάλλον μόνιμων,
ακόμα και τώρα. Μετά από τρεις βδομά-
δες λοκντάουν. Και από το 'πρώτο κύμα'
μέχρι σήμερα υπήρχε υπεραρκετός χρό-
νος προετοιμασίας, καμία δικαιολογία
γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο”.

Συνεχίστηκε το εφετείο της επίθεσης στο “Συνεργείο” στις 19
Νοέμβρη (2η συνεδρίαση). Κατά τη συνεδρίαση η πρόεδρος
της έδρας αναρωτήθηκε αν μπορεί ως πολίτης να αισθάνεται

ασφαλής, μετά την εξοργιστική κατάθεση αστυνομικού της ΔΙΑΣ,
ότι δεν επενέβησαν επειδή “φοβήθηκαν για την σωματική τους ακε-
ραιότητα από τους χρυσαυγίτες”. Ανάμεσα σε άλλα που είπε δε, εί-
ναι και ότι δεν ζήτησε ενισχύσεις γιατί “η ιεραρχία που ακολουθού-
με είναι να υπακούμε, όχι να υποδεικνύουμε εντολές”. Η εντολή βέ-
βαια ήταν “να τους ακολουθήσετε και καμία άλλη ενέργεια”.

Στη συνέχεια κατέθεσαν ο Παναγιώτης Δριμυλής και Παναγιώτης
Τσαφολόπουλος. Ο πρώτος περιέγραψε την καταδρομική επίθεση
καθώς και τον ξυλοδαρμό του από τους χρυσαυγίτες, ενώ θύμισε
τα στοιχεία που δείχνουν τη συμμετοχή της ηγεσίας στην επίθεση:
παρουσία Λαγού και Μίχου που επιβεβαιώνουν οι περίοικοι και η πι-

νακίδα κυκλοφορίας του Λαγού, προαναγγελία από τον Παναγιώτα-
ρο, sms Λαγού. Ο δεύτερος μάρτυρας, ανάμεσα σε άλλα, κατέθεσε
ότι ο γιος του βρισκόταν στον χώρο την ώρα της επίθεσης. Ανάμε-
σα σε άλλα είπε: “Στην πρώτη κατάθεση δεν ανέφερα ότι ήταν ο
γιος μου, το είπα στο πρωτόδικο δικαστήριο. Φοβόμουν μη στοχο-
ποιηθεί από τη Χ.Α., τον απέτρεψα από το να ξαναπάει στο 'Συνερ-
γείο'”. 

Όλα αυτά θυμίζουν τον τρόμο που προσπαθούσε να δημιουργή-
σει η Χρυσή Αυγή, αλλά και τον τρόπο δράσης της και τον ρόλο της
ηγεσίας όπως έχουμε δει και στη δίκη της εγκληματικής οργάνω-
σης. Υπενθυμίζεται ότι το τάγμα που συμμετείχε στην επίθεση στο
“Συνεργείο”, δυο μήνες μετά έκανε την επίθεση στην παρέα του
Παύλου Φύσσα. Η 3η συνεδρίαση (24 Νοέμβρη) διακόπηκε, επειδή
ο μάρτυρας αστυνομικός του οποίου ήταν σειρά να καταθέσει είχε
βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Η δίκη συνεχίζεται την 1η, 8 και 15
Δεκέμβρη.

Νο 1449, 25 Νοέμβρη 2020
σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Εκρήγνυται η υγειονομική βόμβα του
υπερφορτωμένου σωφρονιστικού συ-
στήματος. Παρά τις καταγγελίες για

υπερσυνωστισμό και ελλείψεις και παρά τις εκ-
κλήσεις των κρατούμενων να κατατεθεί η νο-
μοθετική ρύθμιση για την αποσυμφόρηση των
φυλακών, το υπουργείο δεν έκανε τίποτα. Σαν
αποτέλεσμα η φυλακή των Διαβατών, που τα
κρούσματα έχουν φτάσει το 10% των κρατού-
μενων, μετράει ήδη δυο θύματα από τον κορο-
νοϊό.

“Μας έχουν κλειδωμένους μέσα στους θαλά-
μους 10 άτομα μέσα σε 20 τετραγωνικά μέτρα
που αναλογούν κανονικά σε 5 άτομα, χωρίς να
μπορούμε να προσέχουμε την προσωπική μας
υγιεινή. Μαζί μας βρίσκονται και όσοι έχουν
διαγνωστεί θετικοί στον ιό”, κατήγγειλαν οι
κρατούμενοι στις 10/11. “Έχουν κλείσει τα
πάντα, όλη φυλακή είναι κλειστή. Ζεστό νερό
μας δίνουν μία ώρα μόνο την ημέρα και δεν
προλαβαίνουν να κάνουν 10 άτομα μπάνιο. Δεν
έχουμε στους θαλάμους βραστήρες για να πα-
ρέχουμε ζεστό νερό... Δεν έχουμε καμία περί-
θαλψη από ιατρική φροντίδα (χάπια, σιρόπια,
βιταμίνες, αντιβιοτικά). Μας έχουν κλεισμένους
στους θαλάμους για 15 μέρες. Δεν μας ανά-
βουν τα καλοριφέρ και ο κόσμος κρυώνει και
εκτός από αυτό μας αναγκάζουν να έχουμε συ-
νέχεια τα παράθυρα ανοιχτά, για να αερίζεται
ο θάλαμος”.

Η Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανα-
τροπή, σε ανακοίνωσή της στις 23/11 αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα: “Η φυλακή Διαβατών έχει
πληρότητα 140%, δηλαδή 506 κρατούμενους
ενώ θα έπρεπε να έχει 358! Η είδηση για τους
δύο νεκρούς δεν αναρτήθηκε ποτέ στον ιστότο-
πο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
καθώς προτιμήθηκαν οι έφοδοι σε φυλακές με
ευρήματα μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
Η ενημέρωση του Υφυπουργού Οικονόμου στη
διάρκεια κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 13/11
με αναφερόμενα 208 κρούσματα στις φυλακές
δεν αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργεί-
ου. Από τότε, δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρω-
ση για την εξέλιξη των ύποπτων κρουσμάτων
σε κρατούμενους στις φυλακές Τρικάλων, Λά-
ρισας, Βόλου, Άμφισσας και Δομοκού. 

Η διασπορά του ιού εξαπλώνεται με βεβαι-
ωμένα κρούσματα σε κρατούμενους των φυλα-
κών Γρεβενών, Νιγρίτας, Κέρκυρας, κλπ. Πολ-
λά τα βεβαιωμένα κρούσματα σωφρονιστικών
υπαλλήλων, που καταγγέλλουν ότι ο ιός έχει
ήδη μπει σε πάνω από τα μισά σωφρονιστικά
ιδρύματα. Η στρατηγική εφησυχασμού από το
Υπουργείο διακινδυνεύει κι άλλες ανθρώπινες
ζωές”. Οι κρατούμενοι στην αγροτική φυλακή
Κασσάνδρας Χαλκιδικής σταμάτησαν τις εργα-
σίες στις 19/11 διαμαρτυρόμενοι για την αδρά-
νεια μετά την εμφάνιση κρουσμάτων και εκεί.

Και ο παραλογισμός συνεχίζεται. Οι κρατού-
μενοι στις φυλακές Λάρισας καταγγέλλουν ότι
τους απαγορεύτηκε από τη διοίκηση να λαμβά-
νουν βιβλία ταχυδρομικά γιατί “μπορεί να
έχουν κορονοϊό”!

Α.Φ.

ΦΥΛΑΚΕΣ
Αποσυμφόρηση
τώρα!

Επιβιώνοντας στο Καρά Τεπέ Οχειμώνας μπαίνει ορμητικά και έχει
μετατρέψει τον ήδη εφιαλτικό κα-
ταυλισμό του Καρά Τεπέ σε κολα-

στήριο. Σε 1.100 σκηνές στοιβάζονται
10.000 άνθρωποι. Υπάρχουν μόλις 350
τουαλέτες, σίτιση μια φορά τη μέρα με φα-
γητό που δεν είναι αρκετό, ενώ δεν υπάρχει
ζεστό νερό και αρκετοί πλένονται στη θά-
λασσα. Πολλές σκηνές δεν έχουν δάπεδο.
Στις πρόσφατες πλημμύρες καταστράφηκαν
80 σκηνές, ενώ τις τελευταίες ημέρες οι
θυελλώδεις άνεμοι κάνουν τον βίο των προ-
σφύγων αβίωτο. Στις 22 και 23 Νοέμβρη
διακόπηκε η παροχή ρεύματος, και οι πρό-
σφυγες προχώρησαν σε διαμαρτυρία.

Τα στρατόπεδα πρέπει να εκκενωθούν
πριν να είναι αργά. Ο Μηταράκης και η κυ-
βέρνηση της ΝΔ σχεδιάζουν να αφήσουν
τους πρόσφυγες σε αυτές τις απάνθρωπες
συνθήκες για έναν χειμώνα που προβλέπε-
ται φονικός, με αβάσταχτο κρύο, κορονοϊό,
πείνα. Είναι δολοφόνοι και πρέπει να γκρεμι-
στούν!

Ο “εθελοντισμός” δεν είναι λύση ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΤΗΣ Χ.Α

Η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι κομμάτι
του 30χρονου αγώνα του αντιφασιστι-
κού κινήματος ενάντια στους ναζί. Η

Πολιτική Αγωγή, η φωνή του κινήματος στο
δικαστήριο, κατάφερε να βγουν στο φως συν-
τριπτικά στοιχεία κατά της Χρυσής Αυγής. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν εκεί, σε κάθε
συνεδρίαση, και δημοσίευε ανταποκρίσεις
από αυτόν τον τιτάνιο αγώνα που έδινε η Πο-
λιτική Αγωγή μέσα στη δικαστική αίθουσα κά-
θε βδομάδα, επί 5,5 χρόνια. Μπορείτε πλέον
να βρείτε όλο αυτό το υλικό, οργανωμένο ανά
δικάσιμο με ημερομηνία, τοποθεσία και τα βα-
σικά πρόσωπα ή γεγονότα κάθε συνεδρίασης
(μάρτυρες, κατηγορούμενοι, αναγνωστέα έγ-
γραφα, συνήγοροι) στο ergatiki.gr/gdtrial.php.

Επίσης, στο sekonline.gr/article.php?id=274
μπορείτε να βρείτε μια ευρύτερη συλλογή με
πάνω από 500 άρθρα για τη μάχη της καταδί-
κης μέσα και έξω από το δικαστήριο: συνεν-
τεύξεις, αφιερώματα, ρεπορτάζ από διαδηλώ-
σεις, παρουσιάσεις βιβλίων, άλλες δίκες με-
λών της Χρυσής Αυγής κ.ά.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Νέα από τους χώρους

Καρά Τεπέ στο έλεος του χειμώνα. Φωτό: Arezoo, 15χρονη πρόσφυγας από το Αφγανιστάν



Οι εργαζόμενες/οι στο σεξ είναι από τα πιο χτυπημένα κομμά-
τια της εργατικής τάξης μέσα στην κρίση και ιδιαίτερα την
περίοδο της πανδημίας. Το καθεστώς της μη νόμιμης εργα-

σίας είναι κυρίαρχο. Το περιοριστικό νομικό πλαίσιο πετάει εκτός νο-
μιμότητας τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζόμενων στο σεξ.
Σύμφωνα με παλιότερη έρευνα του Red Umbrella, το 88% του δείγ-
ματος δεν είχε νόμιμη άδεια εργασίας. Από το μικρό ποσοστό όσων
δούλευαν νόμιμα, το επίδομα δικαιούνταν μόνο όσοι/όσες δούλευαν
σε κλειστούς χώρους, δηλαδή ένα ακόμη μικρότερο κομμάτι.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο σεξ αναγκάστηκαν
είτε να ρισκάρουν είτε να πεινάσουν. Κι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό
φαινόμενο. Οι κανόνες της καραντίνας ή του “ανοίγματος” της οικο-
νομίας σε μια σειρά χώρες κάνουν, τόσο την επιλογή της εργασίας,
όσο και την επιλογή της αποστασιοποίησης, επικίνδυνες. Κάνουν

τους/τις εργαζόμενους/ες στο σεξ ακόμη πιο ευάλωτους/ες στην
αστυνομική αυθαιρεσία, στη φτώχεια και, τελικά, στην COVID-19.

Όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της, το αποτέλε-
σμα των μέτρων στις περισσότερες χώρες ήταν η ποινικοποίηση της
σεξεργασίας, ενώ μια από τις παράπλευρες συνέπειες είναι η αυξα-
νόμενη υγειονομική στοχοποίηση τόσο των σεξεργατών/τριών, όσο
και των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων που έχουν ιστορικά κατηγο-
ρηθεί για τη διάδοση ασθενειών (ΛΟΑΤΚΙ+, οροθετικοί/ες, τοξικοε-
ξαρτημένοι/ες). Μέχρι και αύξηση των τιμωρήσεων για τη μετάδοση
του HIV έχει παρατηρηθεί. “Η υπερ-αστυνόμευση και η ποινικοποί-
ηση αποτρέπει τους εργαζόμενους/ες στο σεξ από το να έχουν πρό-
σβαση σε τεστ και φροντίδα για τον κορονοϊό, καθώς και από το να
έχουν πρόσβαση ακόμη και σε στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη ή
υπηρεσίες περιορισμού της βλάβης”, τονίζει στην αναφορά της η
Διεθνής Αμνηστία, ζητώντας ταυτόχρονα από όλες τις κυβερνήσεις
να συμπεριληφθούν οι σεξεργάτες/τριες στα μέτρα στήριξης.
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ΤΡΑΝΣ

Τα στοιχεία που ανέδειξε το ΣΥΔ για την
τρανσφοβική βία, με αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα τρανς μνήμης 20 Νοέμβρη, εί-

ναι για ακόμη μια χρονιά συγκλονιστικά. Από
την 1η Οκτώβρη 2019 μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη
2020, έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 350 δολο-
φονίες τρανς ατόμων, σχεδόν μία κάθε μέρα.
Το μικρότερο θύμα δολοφονίας ήταν 15 ετών.
Το 62% των θυμάτων ήταν τρανς γυναίκες ερ-
γαζόμενες στο σεξ, ενώ το 50% ήταν τρανς
πρόσφυγες/προσφύγισσες ή μετανάστες/τριες.
Στην Ευρώπη, 11 ήταν οι δολοφονίες τρανς με-
ταναστών/τριών. 

Οι αριθμοί αυτοί πιθανότατα είναι αρκετά χα-
μηλότεροι από τους πραγματικούς, δεδομένου
ότι σε πολλές χώρες δεν γίνεται επίσημη κατα-
γραφή της ρατσιστικής βίας ή δεν υπάρχει καν
η έννοια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δολοφο-
νιών η αστυνομία δεν παίρνει υπόψη της το κοι-
νωνικό φύλο του θύματος.

Στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο καταγρά-
φτηκαν συνολικά 102 ρατσιστικές επιθέσεις
από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρα-
τσιστικής Βίας. Τα 44 περιστατικά αφορούσαν
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, κι από αυτά τα 25 αφορούσαν
τρανς άτομα. Είναι γνωστό ότι στην πλειονότη-
τά τους τα θύματα φοβούνται να καταγγείλουν
την επίθεση στις αρχές. Αυτό είναι αναμενόμε-
νο: τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σε βάρος ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ ατόμων από αστυνομικούς έχουν γίνει
γνωστές τον τελευταίο χρόνο, ενώ γενικά η κα-
κή μεταχείριση που έχουν κατά κανόνα τα θύ-
ματα των ρατσιστικών επιθέσεων από την αστυ-
νομία είναι διαβόητη.

Λόγω της πανδημίας η κατάσταση των τρανς
ατόμων γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Το 30% ζει
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή και αστεγίας,
ένα συντριπτικό ποσοστό που εξηγείται από την
εργασιακή επισφάλεια και την απομόνωση λό-
γω των διακρίσεων. Πολλά τρανς άτομα έχουν
χάσει τη στέγη τους, που συνήθως λόγω απόρ-
ριψης από την οικογένεια και ανεργίας είναι
επισφαλής, ανεξαρτήτως πανδημίας. Άλλα ζουν
χωρίς ρεύμα, άλλα δυσκολεύονται ακόμα και να
καλύψουν τη διατροφή τους.

Παρά τις κατακτήσεις που έχει καταφέρει το
κίνημα και το γεγονός ότι η συζήτηση για τα
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και την ισότητα έχει ανοί-
ξει πια σε μαζικά ακροατήρια, τα περιστατικά
βίας σε βάρος τρανς και συνολικότερα ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ ατόμων είναι πολλά. Η ιδεολογική επίθεση
της δεξιάς, ήδη ξεκινημένη από την εποχή της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -με την ανοχή που έδειχνε
στην δεξιά αλλά και τις υποχωρήσεις του- κλι-
μακώθηκε από την πρώτη μέρα της διακυβέρ-
νησης ΝΔ. Φέτος, μέσα στην κρίση του κορο-
νοϊού έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστά-
σεις -το καραγκιοζιλίκι “Πατρίς- Θρησκεία-Οικο-
γένεια” στην πρόσοψη της Βουλής σε συνδυα-
σμό με τα ΜΑΤ να προελαύνουν σαν στρατός
στην Πανεπιστημίου την ημέρα του Πολυτεχνεί-
ου, είναι δυο εικόνες που δείχνουν προς τα πού
θέλουν να το πάνε, αν τους αφήσουμε. Και φυ-
σικά η ιδεολογική επίθεση συνδυάζεται με μια
ολόπλευρη υλική επίθεση, καθώς τα πιο κατα-
πιεσμένα κομμάτια τις κοινωνίας είναι αυτά που
πετιούνται πρώτα έξω από το διαλυμένο κοινω-
νικό κράτος. Οι πολιτικές αυτές στρώνουν τον
δρόμο στις δολοφονικές ομο-τρανσφοβικές επι-
θέσεις και πρέπει να τις τσακίσουμε.

Αφροδίτη Φράγκου

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η φετινή 25η Νοεμβρίου,
Παγκόσμια Ημέρα
Εξάλειψης της Βίας

κατά των Γυναικών, είναι τρα-
γικά επίκαιρη καθώς το “μέ-
νουμε σπίτι” για ένα τεράστιο
κομμάτι γυναικών σημαίνει
ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση.
Eίτε γιατί αυξάνονται τα περι-
στατικά ενδοοικογενειακής
βίας, είτε γιατί αυξάνεται η
φτώχεια και η ανεργία είτε
γιατί το σπίτι μετατρέπεται
ταυτόχρονα σε χώρο εργα-
σίας και παράλληλα σε σχο-
λείο, παιδικό σταθμό, νοσοκο-
μείο, γηροκομείο, κάνοντας το
το βίο των γυναικών αβίωτο. 

Ακόμα πιο έντονα υπογράμ-
μισε την σημασία της 25Ν η
γυναικοκτονία που έγινε στη
Μάνη στις 22 Νοέμβρη. Ένας
άντρας πυροβόλησε και σκό-
τωσε με καραμπίνα τη γυναίκα
του, μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης
τους. Πρόκειται για την ένατη γυναικοκτονία
στην Ελλάδα μέσα στο 2020. Ακριβώς μια
βδομάδα νωρίτερα ένας αστυνομικός είχε
πυροβολήσει τη γυναίκα του σκοτώνοντάς
τη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων, οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή
SOS 15900 για περιστατικά ενδοοικογενει-
ακής βίας σχεδόν τετραπλασιάστηκαν τους
μήνες της προηγούμενης καραντίνας, σε
σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίο-
δο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα περισ-
σότερα θύματα βίας ήταν σύζυγοι-σύντρο-
φοι (στο 61% των περιστατικών) ενώ έντονο
προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το
10% των περιστατικών βίας αφορούσε σε
παιδιά. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το
8% των περιστατικών βίας αφορούσε σε
πρώην συζύγους -πρώην συντρόφους και
9% σε περιστατικά βίας κατά γονέων και
αδελφών.

Η αύξηση της βίας κατά των γυναικών εί-

ναι και αυτή αποτέλεσμα μία δολοφονικής
πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, που το
μόνο που ξέρει είναι να μιλά για ατομικές
ευθύνες και να εφαρμόζει απαγορεύσεις και
καταστολή, όταν έχει καταστρέψει ολόκλη-
ρο τον ιστό των κοινωνικών δομών που θα
μπορούσαν να ανακουφίσουν και πρακτικά
και ψυχολογικά τις γυναίκες μέσα στην πε-
ρίοδο της πανδημίας. 

Αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθούν
άμεσα οι δημόσιες δομές αλληλεγγύης για
τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες και ει-
δικά τις μονογονεϊκές, για δομές πρόληψης,
στήριξης περίθαλψης και φροντίδας για
τους πάσχοντες και υποστήριξη στις οικογέ-
νειες των ατόμων με αναπηρία ή ψυχικές πα-
θήσεις, δημοτικά γηροκομεία με δωρεάν
διαμονή γερόντων σε κάθε δήμο. 

Ενδοοικογενειακή βία
Στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας,

ένα βασικό αίτημα είναι η επίταξη ξενοδοχει-
ακών μονάδων και άλλων χώρων για τη στέ-
γαση των γυναικών που έχουν υποστεί κακο-
ποίηση και είναι αναγκαία η άμεση απομά-

κρυνση των ίδιων και των παιδιών τους. Και
την ίδια στιγμή να ενισχυθούν οι κοινωνικές
υπηρεσίες σε κάθε δήμο, με περισσότερες
προσλήψεις εργαζομένων στο “Βοήθεια στο
Σπίτι” για να εξυπηρετούν τους ηλικιωμέ-
νους και άλλες ευάλωτες ομάδες, με ψυχο-
λογική στήριξη, με ενίσχυση των προγραμ-
μάτων κοινωνικής πρόνοιας, προσλήψεις
στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία
για να μπορέσουν να παραμείνουν ανοιχτά. 

Ο Μητσοτάκης μπορεί να έδωσε συγχαρη-
τήρια στις νοσηλεύτριες από την Κρήτη που
πήγαν εθελοντικά στις εντατικές της Θεσσα-
λονίκης να σώσουν ανθρώπινες ζωές, όμως
αυτό δεν μπορεί να συγκαλύψει τις δολοφο-
νικές ευθύνες μίας κυβέρνησης που βάζει τα
κέρδη πάνω από τις ζωές μας. Ενάντια στην
κυβέρνηση της φτώχειας και της πανδημίας
ο μόνος δρόμος είναι οι αγώνες για την ανα-
τροπή της και η πάλη για μία κοινωνία χωρίς
σεξιστική βία και καταπίεση.     

Κατερίνα Θωίδου, 
μέλος της Κίνησης για την 

Απεργιακή 8 Μάρτη

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΕΣ ΣΤΟ ΣΕΞ

Εν μέσω πανδημίας στο στόχαστρο
23/11/19, Διαδήλωση ενάντια στη σεξιστική βία. Φωτό: Λένα Βερδέ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 12μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου
11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου
12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου
12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκραβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι
11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα
11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 11.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30μμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Σκλαβενίτης (Δημοσθένους) 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης Δουκί-
σης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρολόι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΑΝΙ 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή 12μ
ΒΟΛΟΣ Σκλαβενίτης 12μ
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Σ/Μ Παπαγεωργίου
12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11
ΒΥΡΩΝΑΣ Σκοπευτήριο 12μ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυηΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη,
messenger ΣΕΚ Ιλιου 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
Skype (πληρ. fb ΣΕΚ Περιστερίου) 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη,
messenger ΣΕΚ Πετρούπολης 7.30μμ
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αντί-
σταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλήτρια: Γεωργία Τάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 fb ΣΕΚ Αιγάλεω 7.30μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ. fb sekneasionias 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ.fb sekneouirakleiou 8μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ και η αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, 
πληρ. fb sekvrilissia, 8μμ 
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, πληρ. fb sekvrilissia, 8μμ 
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ. fb sekxalandri 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11
πληρ. fb sekmarousiou, 8μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πληρ. fb sekmarousiou, 8μμ
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ fb sekxalandri, 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7μμ
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αντί-
σταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ. facebook ΣΕΚ Ηράκλειο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, 8μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, 8μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Εγκληματική οργάωνση Χρυσή Αυγή – επιτέ-
λους καταδίκη!
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, 7μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ. facebook ΣΕΚ Βόλου 8μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Στάθης Αντωνάκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11
στο join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και στο
join.skype.com/bYd1jIVDMftu 6.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία στο
Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
Skype, πληρ. fb ΣΕΚ Αμπελόκηποι 7μμ
Πράγα 2000, ένας σταθμός για τον νέο αντι-
καπιταλισμό
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
Skype, πληρ. fb ΣΕΚ Εξαρχεια 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
Skype, πληρ. fb ΣΕΚ γαλάτσι 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ. fb ΣΕΚ Θησείου, 7.30μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 
πληρ. fb ΣΕΚ Θησειου, 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
https://tinyurl.com/pyrinaspetralona 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/11, 8μμ πληρ. facebook: ΣΕΚ
Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Κίνημα Παιδείας
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
• ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 8μμ 
πληρ. facebook: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 
Skype, πληρ. messenger ΣΕΚ Καλλιθέα, 7μμ
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αντί-
σταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/11, 7μμ, 
πληρ. messenger ΣΕΚ Σεπόλια-Κολωνός
Ισλαμοφοβία, ρατσιστικό εργαλείο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 7μμ, 
πληρ. messenger ΣΕΚ Σεπόλια-Κολωνός
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12, 7μμ, 
πληρ. messenger ΣΕΚ Σεπόλια-Κολωνός
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και την
ελευθερία
Ομιλητής: Φοίβος Πουλτσίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 
Skype, πληρ. fb sek patisia 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 
Skype, πληρ. fb sek kypselis 7.30μμ
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αντί-
σταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 
Skype, πληρ. fb sek gkyzi 7.30μμ

Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 
στο join.skype.com/g1iwTS8hdZVM, 7μμ
Οι αμερικανικές εκλογές και η αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 
στο join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 8μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 messenger 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Παντελή Πουλιό-
πουλου
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11, 7μμ, πληρ. fb ΣΕΚ Πάτρας
Οι αμερικάνικες εκλογές και η Αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11, 8μμ, πληρ. fb: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αντί-
σταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11, 8.30μμ, 
πληρ. fb ΣΕΚ Ξάνθης
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από
τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Πυρσινέλλα 1, 4oς oρ., 7μμ,
πληρ. messenger ΣΕΚ Γιάννενα
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 3/12 σύλλογος δασκάλων και στο
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων, 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12 σύλλογος δασκάλων και
στο Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων, 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να
ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοι-
νοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το
κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη,
όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον
καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από
την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημι-
ουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή και

την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες
πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματήσουμε τους
πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον
πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο
εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα
και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση
όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την
πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρό-
μο για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή
της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου
καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατο-

λική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που
έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμα-
στε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι
μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και
μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αν-
τιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν
να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων,
ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και
όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αν-
τίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική
και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέ-
λος όλων των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφι-

λους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέ-
φει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους
και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι
οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ,
τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’
αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να εί-
ναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατι-
κό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνη-
μα, να οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να
βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκεί-
νες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατο-
λή έρχονται ξανά και ξανά
στο προσκήνιο, με διάφορες

αφορμές. Από τις αμερικάνικες
εκλογές και τη συζήτηση για το αν ο
Μπάιντεν θα αποκαταστήσει το ρό-
λο των ΗΠΑ στην περιοχή μέχρι την
νέα «μεγάλη συμμαχία» του Μητσο-
τάκη με τη δυναστεία που κυβερνάει
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε
όλες αυτές τις συζητήσεις μια επέ-
τειος πέρασε ασχολίαστη από τα
ΜΜΕ. Σαράντα χρόνια πριν, τον Σε-
πτέμβρη του 1980, το Ιράκ εισέβαλε
στο Ιράν πυροδοτώντας έναν φρικτό
πόλεμο που κράτησε οχτώ χρόνια
και προκαλώντας μια αλυσίδα συνε-
πειών που φτάνουν στο σήμερα. 

Tο αγαπημένο παιδί του αμερικά-
νικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή
τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν η
δικτατορία του Σάχη του Ιράν. Ο
ίδιος ο Σάχης, ο Ρεζά Παχλεβί, είχε
κρατηθεί στην εξουσία από ένα πρα-
ξικόπημα που οργάνωσαν οι βρετανι-
κές μυστικές υπηρεσίες με τη βοή-
θεια της CIA το 1953. Είχαν ανατρέ-
ψει τον πρωθυπουργό Μοσαντέκ ο
οποίος είχε τολμήσει να εθνικοποι-
ήσει την πετρελαϊκή βιομηχανία. Η
μυστική αστυνομία του Σάχη, η ΣΑ-
ΒΑΚ ήταν διαβόητη παγκοσμίως για
τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες
που έκανε. Και η Τεχεράνη ήταν η
έδρα ενός από τους μεγαλύτερους
«σταθμούς» της CIA στον κόσμο. 

Αυτός ο «παράγοντας σταθερότη-
τας στην περιοχή» γκρεμίστηκε συθέ-
μελα τον Φλεβάρη του 1979. Η Ιρανι-
κή Επανάσταση ήταν ένα συγκλονι-
στικό γεγονός. Εκατομμύρια εργά-
τες/τριες φτωχοί και καταπιεσμένοι
αναμετρήθηκαν με ένα πάνοπλο κα-
θεστώς σε μαζικές διαδηλώσεις και
απεργίες που κράτησαν ένα χρόνο.
Τον Φλεβάρη μια ένοπλη εξέγερση
στην οποία σημαντικό ρόλο έπαιξαν
αριστερές οργανώσεις τσάκισε το
επίλεκτο σώμα των «Αθάνατων» (της
φρουράς του Σάχη) στην Τεχεράνη.
Η επανάσταση είχε νικήσει.

Η εργατική τάξη είχε παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στις μάχες της επανά-
στασης, αλλά δεν κατάφερε να βάλει
τη δικιά της σφραγίδα στην πορεία
της, και λόγω των πολιτικών αδυνα-
μιών της Αριστεράς. Τα ηνία τα πήρε
το ρεύμα του πολιτικού Ισλάμ με
ηγέτη τον Χομεϊνί που σύντομα άρχι-
σε να κινείται ενάντια στην Αριστερά
και τις μαζικές οργανώσεις που δεν
έλεγχε. Όμως, για τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό η απώλεια του Ιράν
ήταν μια συμφορά που δεν μπορού-
σε να περάσει χωρίς αντίδραση. 

Εισβολή 
Σε αυτό το σημείο μπήκε στο παι-

χνίδι το καθεστώς του Ιράκ με τον
Σαντάμ Χουσεΐν. Υπολόγιζε ότι ο
ιρανικός στρατός είχε αποδυναμω-
θεί και από έμπειρους αξιωματικούς
και από υλικό, όπως ανταλλακτικά
για τα αμερικάνικα τανκς και αερο-
πλάνα του. Στις 22 Σεπτέμβρη του

1980 ξεκίνησε τον πόλεμο, με κύρια
αιχμή της εισβολής την επαρχία
Κουζεστάν. 

Αυτή η επαρχία βρέχεται από τον
Περσικό Κόλπο και είναι γεμάτη πε-
τρελαιοπηγές. Ο Σαντάμ Χουσεΐν
ήθελε να την προσαρτήσει. Πίστευε
ότι ένας «σύντομος ένδοξος πόλε-
μος» θα του εξασφάλιζε το ρόλο του
νέου «χωροφύλακα» του ιμπεριαλι-
σμού στην περιοχή. 

Όμως, σύντομα έγινε φανερό ότι
ο πόλεμος δεν θα ήταν ούτε σύντο-
μος ούτε ένδοξος. Το καθεστώς του
Ιράν μπόρεσε να κινητοποιήσει τη
μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού
ενάντια στην εισβολή που στα μάτια
όλων ήταν μια προσπάθεια να επα-
νέλθει ο μισητός Σάχης. Οι μάχες
ήταν από την αρχή σκληρότατες και
αιματηρές. Για παράδειγμα, ο ιρακι-
νός στρατός χρειάστηκε να δώσει
μάχες δρόμο το δρόμο και τετράγω-
νο το τετράγωνο για να καταλάβει
την Κοραμχασάρ, πόλη-κλειδί του
Κουζεστάν. 

Το καλοκαίρι του 1982 το Ιράν πέ-
ρασε στην αντεπίθεση και απελευθέ-
ρωσε σχεδόν όλα τα εδάφη του που
είχε καταλάβει ο ιρακινός στρατός. Ο
πόλεμος μετατράπηκε σε μια σύγχρο-
νη εκδοχή του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου. Στατική άμυνα, συρματο-
πλέγματα, μπαράζ πυροβολικού, εκα-
τόμβες νεκρών σε μάταιες επιθέσεις
για μερικές εκατοντάδες μέτρα γης. 

ΗΠΑ
Όταν ξεκινούσε ο πόλεμος ο Ζμπίγ-

κνιου Μπρεζίνσκι, σύμβουλος εθνικής
ασφαλείας του προέδρου Ρήγκαν και
«θεωρητικός» της αμερικάνικης δι-
πλωματίας είχε δηλώσει: «δεν διακρί-
νω καμιά θεμελιώδη ασυμβατότητα
συμφερόντων ανάμεσα στις ΗΠΑ και

το Ιράκ». Με άλλα λόγια για τον αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό αν ο Σαντάμ
Χουσεΐν μπορούσε να κερδίσει τότε
όλα καλά. Τα επόμενα χρόνια οι ΗΠΑ
κρατούσαν τυπικά μια ουδέτερη στά-
ση αν και έκαναν σαφές το που ήταν
οι συμπάθειές τους. 

Όμως, όσο ο πόλεμος τραβούσε,
αυτή η στάση άρχισε να αλλάζει.
Τον Ιούνη του 1986 με μια από τις
πιο τολμηρές και καλά σχεδιασμέ-
νες επιχειρήσεις του πολέμου, ο
ιρανικός στρατός κατέλαβε την
στρατηγικής σημασίας χερσόνησο
του Φάο. Η σημασία αυτής της επι-
τυχίας ήταν τόσο μεγάλη που πολ-
λοί θεωρούσαν ότι το Ιράν μπορεί να
κερδίσει τον πόλεμο. Κι όπως δήλω-
σε ένας άλλος Αμερικάνος διπλωμά-
της, κάτι τέτοιο «θα ανέτρεπε την
στρατηγική ισορροπία εις βάρος
των δυτικών συμφερόντων». 

Γι’ αυτό ο αμερικάνικος ιμπεριαλι-
σμός αναμίχθηκε ενεργά πλέον. Οι
ΗΠΑ άρχισαν να ρίχνουν το βάρος
της πολεμικής τους μηχανής στην
πλάστιγγα του πολέμου. Συγκέντρω-
σαν μια τεράστια αρμάδα στην πε-
ριοχή για να εξασφαλίσουν την
«ελεύθερη ναυσιπλοΐα» στον Περσι-
κό, ουσιαστικά για να στραγγαλί-
σουν το Ιράν. 

Χρήμα, πληροφορίες και πολεμικό
υλικό άρχισε να ρέει προς τον Σαν-
τάμ Χουσεΐν. Ανάμεσα σε αυτό το
υλικό ήταν και «χημικά διπλής χρή-
σης». Δηλαδή υλικά που μπορούσαν
να γίνουν και ζιζανιοκτόνα και χημι-
κά όπλα. Ο Χουσεΐν φυσικά διάλεξε
το δεύτερο, και εξαπέλυσε επιθέ-
σεις με δηλητηριώδη αέρια και στο

μέτωπο και ενάντια στους Κούρ-
δους. 

Ταυτόχρονα η αμερικάνικη διπλω-
ματία μπόρεσε να συγκροτήσει μια
ανεπίσημη, αλλά τεράστια, διεθνή
συμμαχία ενάντια στο Ιράν. Απέδειξε
έτσι στα αντιδραστικά καθεστώτα
της περιοχής όπως η Σ. Αραβία ή η
Αίγυπτος (που έστειλε 60 χιλιάδες
στρατιώτες) ότι ήταν το «αφεντικό». 

Και με αυτό τον τρόπο κατάφερε
ουσιαστικά να κερδίσει τον πόλεμο.
Μια από τις πιο δραματικές και βάρ-
βαρες επιδείξεις δύναμης ήταν η κα-
τάρριψη ενός ιρανικού επιβατηγού
αεροσκάφους με 290 επιβάτες από
το αμερικάνικο καταδρομικό σκάφος
Vincennes τον Ιούλη του 1988. 

Τον Αύγουστο του 1988 το Ιράν
αποδέχτηκε τις «ειρηνευτικές» προ-
τάσεις του ΟΗΕ. Τυπικά κανένα από
τα δυο κράτη δεν είχε νικήσει. Οι
γραμμές του μετώπου ήταν λίγο πο-
λύ στο σημείο που βρίσκονταν τον
Σεπτέμβρη του 1980. Ένα εκατομ-
μύριο νεκροί κι από τις δυο πλευ-
ρές, μια τεράστια οικονομική κατα-
στροφή που πλήρωσαν οι απλοί άν-
θρωποι, ήταν η διαφορά.  

Συνέχεια
Το 1990 ο Σαντάμ Χουσεΐν εισέβα-

λε στο Κουβέιτ για να ρεφάρει τη χα-
σούρα του πολέμου.  Άμεσα, οι ΗΠΑ
συγκρότησαν μια πελώρια συμμαχία
ενάντια στον πρώην «δικό τους». Ο
τότε πρόεδρος Μπους (ο πατέρας)
οργάνωσε την αμερικάνικη εισβολή
στο Ιράκ. Ο πρώτος πόλεμος του
Ιράκ τέλειωσε το καλοκαίρι του 1991
με τις ΗΠΑ να διαλαλούν το ρόλο

τους ως «μοναδική υπερδύναμη». Ο
Σαντάμ παρέμεινε στην εξουσία κά-
τω από αμερικανική επιτήρηση. Αλλά
η “μοναδική υπερδύναμη” δεν είχε
καταφέρει να επιβάλει τον έλεγχο
που είχε στην περιοχή την εποχή του
Σάχη, όπως αποδείχθηκε στη συνέ-
χεια.

Έντεκα χρόνια αργότερα, ο αμε-
ρικάνικος ιμπεριαλισμός εισέβαλε
στο Ιράκ και ανέτρεψε τον Σαντάμ
Χουσεΐν. Η αφορμή ήταν η επίθεση
της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύρ-
γους της Νέας Υόρκης. Η ιμπεριαλι-
στική προπαγάνδα έλεγε τότε ότι ο
Σαντάμ διέθετε “όπλα μαζικής κατα-
στροφής”. Αποδείχθηκε ότι ήταν ψέ-
μα, όπως ψέμα ήταν και η σύνδεση
του Ιράκ με την Αλ-Κάιντα. Ο πραγ-
ματικός στόχος ήταν η επιβεβαίωση
του ηγεμονικού ρόλου των ΗΠΑ
απέναντι στις άλλες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις με τη διασφάλιση του
ελέγχου στην «κάνουλα του πετρε-
λαίου» της περιοχής.

Όμως, η κατοχή του Ιράκ κατέλη-
ξε στη μεγαλύτερη ήττα του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού από την επο-
χή του Βιετνάμ. Η αντίσταση έκανε
τη χώρα ακυβέρνητη και τελικά οι
ΗΠΑ αναγκάστηκαν να αποσύρουν
τα στρατεύματά τους αφήνοντας ένα
Ιράκ ρημαγμένο, πεδίο συγκρούσε-
ων ανάμεσα σε Σιίτες και Σουνίτες
μέσα από τη θρησκευτική διχόνοια
που έσπειρε η αμερικάνικη κατοχή.

Η εποχή που μια αμερικάνικη αρ-
μάδα στον Περσικό αρκούσε για να
βάλει τους πάντες στη «θέση τους»
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Οι αντα-
γωνισμοί μεγάλων και «μικρών» δυνά-
μεων γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγ-
κτοι. Σε αυτό το ναρκοπέδιο τρέχει
να εμπλακεί ο Μητσοτάκης με τη νέα
συμμαχία του με τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα. Η ελπίδα για ειρήνη βρί-
σκεται στα χέρια των κινημάτων που
ξεσπάνε ξανά σε όλη την περιοχή,
στο “αραβικό πεζοδρόμιο” μιας ερ-
γατικής τάξης ακόμα πιο μεγάλης
από ότι στη δεκαετία του ’70, με πο-
λύ πιο πλούσιες πολιτικές εμπειρίες. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ιστορία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Ιράν-Ιράκ
40 χρόνια από τον πόλεμο

Διαβάστε επίσης
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Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν
στις διαδηλώσεις στο Παρίσι,
στη Μασσαλία, τη Λιλ, το

Μονπελιέ, τη Ρεν, το Σεντ-Ετιέν, τη
Νίκαια και πολλές άλλες πόλεις το
περασμένο Σάββατο ενάντια στο νέο
νόμο περί “δημόσιας τάξης” που
περνάει η κυβέρνηση του Μακρόν. 

Σωματεία, κόμματα και οργανώ-
σεις της Αριστεράς, δημοσιογραφι-
κές ενώσεις, φοιτητές, οργανώσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και Κί-
τρινα Γιλέκα διαδήλωσαν μαζικά
στους δρόμους. Στο Παρίσι συμμε-
τείχαν πάνω από 20.000 διαδηλωτές
που δέχτηκαν τη βάρβαρη επίθεση
της αστυνομίας με δακρυγόνα και
ελαστικές σφαίρες. Φώναζαν συνθή-
ματα όπως «Όλοι θέλουν να φωτο-
γραφήσουν την αστυνομία!» και
«Ελευθερία!», ενώ κρατούσαν πλα-
κάτ που έγραφαν «Θα κατεβάσουμε
τα τηλέφωνά μας όταν οι αστυνομι-
κοί κατεβάσουν τα όπλα!». 

Ο Μακρόν θέλει να μετατρέψει σε
καινούργιο αδίκημα τη δημοσίευση
φωτογραφιών και βίντεο αστυνομι-
κών όταν αυτή γίνεται για να καταγ-
γελθεί η δράση τους. Με άλλα λόγια
όταν δημοσιεύσεις μια φωτογραφία
με έναν μπάτσο να ανοίγει το κεφάλι
ενός άοπλου διαδηλωτή, θα κατηγο-
ρείσαι ότι καλείς σε βίαιες ενέργειες
αντεκδίκησης κατά της αστυνομίας
και θα αντιμετωπίζεις ένα χρόνο φυ-
λακή και μερικές δεκάδες χιλιάδες
ευρώ πρόστιμο. Για να συμπληρωθεί
η πρόκληση, με τον ίδιο νόμο γενι-
κεύεται η χρήση βίντεο από πλευ-
ράς του κράτους ώστε να αναγνωρί-
ζονται οι διαδηλωτές. Δίνεται το δι-
καίωμα στην αστυνομία να χρησιμο-
ποιεί ανεξέλεγκτα το υλικό από κά-
μερες στα μαγαζιά, δημόσια και
ιδιωτικά κτίρια, ενώ τα ντρόουν της
αστυνομίας θα μπορούν να κάνουν
πτήσεις πάνω από τις διαδηλώσεις
και να κάνουν άμεση χρήση τεχνο-
λογίας αναγνώρισης προσώπων.

Ο νόμος αυτός είναι κομμάτι μιας
συνολικότερης αντιδημοκρατικής
επίθεσης που ξεδιπλώνεται εδώ και
καιρό από την κυβέρνηση Μακρόν
και έχει κορυφωθεί τους τελευταίους
μήνες. Λίγο πριν ο νόμος φτάσει στη
Βουλή, την Τρίτη 24 Νοέμβρη, η
αστυνομία επιτέθηκε άγρια σε εκα-
τοντάδες πρόσφυγες από το Αφγανι-
στάν που είχαν στήσει αντίσκηνα
στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ στο
Παρίσι. Οι περίπου 500 άνθρωποι εί-
χαν φτάσει στην πλατεία με τη στήρι-
ξη του αντιρατσιστικού κινήματος
αφού πριν από λίγες μέρες η αστυ-
νομία είχε διαλύσει άλλον καταυλι-
σμό τους και είχε αφήσει 1000 αν-
θρώπους στη μέση του δρόμου να
κουβαλάνε τις τσάντες τους και τις
κουβέρτες τους, οι οποίοι ξανά είχαν
βρεθεί εκεί, όταν λίγο νωρίτερα εί-
χαν εκδιωχθεί από έναν καταυλισμό
στο Σεν Ντενί, στο βόρειο Παρίσι.

Και στις διαδηλώσεις του Σαββά-
του, και στην επίθεση στους πρό-
σφυγες, η αστυνομία έδειξε μια ιδι-

αίτερη προτίμηση στο να χτυπάει
δημοσιογράφους. Ακόμη και υπουρ-
γοί του Μακρόν αναγκάστηκαν να
μιλήσουν για “σοκαριστικές εικό-
νες”. Μόνο που αυτές οι εικόνες θα
απαγορεύεται να δημοσιεύονται με
βάση τον νόμο που περνάνε.

Οι επιθέσεις αυτές είναι συμπτώ-
ματα μιας πολύ αρρωστημένης κρί-
σης και φόβου του γαλλικού καπιτα-
λισμού. Πριν από ένα μήνα, όταν δο-
λοφονήθηκε ο καθηγητής Σαμιουέλ
Πατί, ο Μακρόν ξεσπάθωσε με ακό-
μη πιο σκληρά μέτρα κατά των μου-
σουλμάνων. Στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη γράφαμε αυτό που στη Γαλλία
ήταν ήδη γνωστό, ότι δηλαδή τα νο-
μοσχέδια και οι επιθέσεις ήταν ήδη
έτοιμα και απλώς ο Μακρόν εκμε-
ταλλεύτηκε για χάρη των εγχώριων
και διεθνών μέσων ενημέρωσης το
έγκλημα για να τα διαφημίσει. Η αν-
τιρατσιστική “Συλλογικότητα Ενάν-
τια στην Ισλαμοφοβία” πρακτικά
βγαίνει εκτός νόμου και αναγκάζεται
να μεταφέρει τις δραστηριότητές
της στο εξωτερικό. Το να καταγγέλ-
λεις τα εγκλήματα του κράτους, της
αστυνομίας, το ρατσισμό είναι έγ-
κλημα “κατά της Γαλλικής Δημοκρα-
τίας”. Αν το κράτος, οι φασίστες και
οι ρατσιστές δημοσιεύουν κείμενα
και σκίτσα που προσβάλλουν την
αξιοπρέπειά σου και επιχειρούν να
ξεφτιλίσουν τους πιο αδύναμους μέ-
σα στην κοινωνία, τότε πρέπει να κά-
τσεις ήσυχος γιατί πρόκειται για
“ελευθερία του λόγου”.

Δεν είναι επίθεση μόνο στους μου-
σουλμάνους. Είναι επίθεση στα πο-
λιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα,
αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι προ-
σπάθεια για επίθεση στην αριστερά
και τα συνδικάτα. Για να μην μείνει
καμιά αμφιβολία, στο στόχαστρο
της κυβέρνησης δεν μπήκαν απλώς

οι αντιρατσιστικές και αντι-ισλαμο-
φοβικές συλλογικότητες, αλλά η ίδια
η UNEF (το συλλογικό όργανο του
φοιτητικού κινήματος), το οποίο πλέ-
ον θεωρείται από την κυβέρνηση
“ισλαμο-αριστερό”. Η ταμπέλα “ισ-
λαμο-αριστερισμός” έχει περάσει
από την προπαγάνδα των φασιστών
κατευθείαν στα κυβερνητικά κείμε-
να. Βαφτίζει εν δυνάμει τρομοκρατι-
κή και “αντιδημοκρατική” κάθε πρω-
τοβουλία κινητοποίησης στην οποία
έχουν παρουσία μουσουλμάνοι και
μουσουλμάνες, δηλαδή το 5% του
γαλλικού πληθυσμού.

Αντιδημοκρατικές
πρωτοβουλίες

Στο ίδιο σερί αντιδημοκρατικών
πρωτοβουλιών εντάσσεται εξάλλου
και ο τελευταίος νόμος για την έρευ-
να. Εκεί ο Μακρόν και οι υπουργοί
του κατάφεραν να χώσουν μια διά-
ταξη με την οποία θέλουν να βγά-
λουν εκτός νόμου τις καταλήψεις
στα Πανεπιστήμια. Οργάνωση συνε-
λεύσεων και συλλογικής δράσης
στα Πανεπιστήμια πλέον μπορεί να
στοιχειοθετεί έγκλημα, μιας και πα-
ρεμποδίζει την… ελεύθερη έρευνα.
Μέχρι και τρία χρόνια φυλακή προ-
βλέπει για τους φοιτητές και τις φοι-
τήτριες.

Όλα αυτά τα μέτρα προδίδουν μια
κατάσταση πανικού στο εσωτερικό
της κυβέρνησης και της άρχουσας
τάξης. Ειδικά όταν έρχεται πάνω στη
στιγμή που ξεκινάει το δεύτερο λο-
κντάουν, όταν υποτίθεται ότι οι δια-
δηλώσεις και οι συλλογικές διαμαρ-
τυρίες είναι έτσι κι αλλιώς πιο ψαλι-
δισμένες.

Αυτό που αποκαλύπτουν είναι την
βαθιά αίσθηση αποτυχίας του ίδιου
του Μακρόν και της κυβέρνησής του.

Ο Μακρόν εκλέχθηκε πριν από τριά-
μισι χρόνια, αναλαμβάνοντας να υλο-
ποιήσει μια νεοφιλελεύθερη επίθεση
που σύμφωνα με το αφήγημα της
γαλλικής άρχουσας τάξης δεν είχε
μπορέσει να προχωρήσει λόγω των
αγκυλώσεων των πολιτικών κομμά-
των που δεν τολμούσαν να φτάσουν
τη σύγκρουση με τα συνδικάτα ως το
τέρμα. Αυτή η επίθεση έχει συναντή-
σει όλων των ειδών τις αντιστάσεις
μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ενώ πίστευε
ότι τελείωσε με τα πιο οργανωμένα
κομμάτια της εργατικής τάξης, εξα-
πολύοντας την επίθεση στους σιδη-
ροδρόμους, είδε να ξεπετάγεται ένα
ανεξέλεγκτο κίνημα με τη μορφή των
Κίτρινων Γιλέκων. Είδε τις οργανωμέ-
νες δυνάμεις να αντιστέκονται στα
σχολεία, τα νοσοκομεία, τις μεταφο-
ρές και να του χαλάνε τους σχεδια-
σμούς σε σχέση με τις συντάξεις. Εί-
δε τους υπουργούς του να μην μπο-
ρούν να κάνουν επίσκεψη στα νοσο-
κομεία χωρίς μαζικό κράξιμο από
τους νοσοκομειακούς. Και όλο και
περισσότερο έβαζε μπροστά το σιδε-
ρένιο χέρι του νόμου, είτε με τη μορ-
φή των διαταγμάτων που έχουν αντι-
καταστήσει τη Βουλή, είτε με την
αστυνομία που δέρνει και βγάζει μά-
τια χωρίς να δίνει λογαριασμό. Στις
τελευταίες διαδηλώσεις κινητοποι-
ήσε ακόμη και χιλιάδες φαντάρους
για λόγους “ασφαλείας”.

Πρόκειται για ένα ταχύτατο σάπι-
σμα. Ο Μακρόν πάτησε πάνω στα
αντιφασιστικά αντανακλαστικά του
κόσμου για να κερδίσει τις εκλογές.
Έχοντας απέναντί του τη Λεπέν, πα-
ρουσιάστηκε σαν φιλελεύθερος υπε-
ρασπιστής των αρχών της “γαλλικής
δημοκρατίας”. Αυτή τη στιγμή δανεί-
ζεται ολόκληρο το πολιτικό πρό-
γραμμα της Λεπέν και προσπαθεί να
το εφαρμόσει. Τις διακηρύξεις του

ενάντια στο Ισλάμ μετά τη δολοφο-
νία του Πατί, η Λεπέν τις αναδημοσί-
ευσε με το σχόλιο “πολύ σωστά”.

Η κατάσταση εξαίρεσης μετατρέ-
πεται σε “κανονικότητα” χωρίς τέ-
λος, όποια κι αν είναι η αφορμή. Το
σημαντικό είναι να μπορεί να νομο-
θετεί με διατάγματα ο πρόεδρος και
να εμποδίζονται οι διαμαρτυρίες.
Ένα πρόσφατο άρθρο του καθηγητή
κοινωνιολογίας Τομά Σεγκέν κάνει
την εξής καταμέτρηση: “Η πρώτη κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης διήρκεσε
από τις 14 Νοέμβρη 2015 ως την 1η
Νοέμβρη 2017 (ήταν μετά τις επιθέ-
σεις στο Σαρλί Εμπντό με αφορμή τα
ρατσιστικά σκίτσα). Η δεύτερη (κα-
τάσταση υγειονομικής έκτακτης
ανάγκης) επιβλήθηκε το Μάρτη και
διήρκεσε ως τον Ιούλη. Τέλος, η και-
νούργια ξεκινάει από τις 17 Οκτώβρη
και προβλέπεται να διαρκέσει ως τις
16 Φλεβάρη. Αυτό σημαίνει ότι μέσα
στα τελευταία πέντε χρόνια, η χώρα
βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης 729 μέρες, δηλαδή δύο
χρόνια, και μετά 120 μέρες και τώρα
ξανά για 120 μέρες. Από τις 1930 μέ-
ρες, οι 969 σε κατάταση έκτακτης
ανάγκης. Πέντε χρόνια ζούμε περισ-
σότερο σε κατάσταση εξαίρεσης
που περιορίζει τα δημοκρατικά δι-
καιώματα παρά σε κανονικό καθε-
στώς δημοκρατικής λειτουργίας”.

Παράλληλα, το πέρασμα στο και-
νούργιο λοκντάουν οδήγησε σε γρή-
γορη αναπροσαρμογή των προβλέ-
ψεων για τη γαλλική οικονομία. Η
ύφεση για το τελευταίο τρίμηνο προ-
βλέπεται πιο βαθιά, ενώ η εκτίμηση
για ανάκαμψη το 2021 έχει ήδη πε-
ριοριστεί από το 8% στο 6%. Περισ-
σότερη φτώχεια για τον απλό κόσμο,
μεγαλύτερη πίεση στις φτωχογειτο-
νιές και σαν γενικό φάρμακο προβλέ-
πεται περισσότερο ξύλο από την
αστυνομία και ακόμη λιγότερες ελευ-
θερίες. Όταν φτάσουν στις εκλογές
του 2022, ο Μακρόν και οι υποστηρι-
κτές του θα προσπαθήσουν να βγά-
λουν και πάλι μπροστά τις δημοκρα-
τικές τους μάσκες, αλλά θα έχουν ξε-
φτίσει εντελώς. Ανοίγουν δρόμο πο-
λιτικά στη Λεπέν, ενώ στην πράξη
προετοιμάζουν ακόμη και τον κρατι-
κό μηχανισμό για τους φασίστες. 

Η αντίσταση στη Γαλλία είναι αυτή
που δεν τους άφησε ως τώρα και
δεν θα τους αφήσει ξανά. Οι απει-
λές της αστυνομίας δεν περνάνε ού-
τε στους εργατικούς χώρους, ούτε
στα Πανεπιστήμια, ούτε στους δρό-
μους. Η επίθεση στην Αριστερά δεν
έχει αποπροσανατολίσει, αντίθετα
υπάρχουν σημάδια ότι ενώνει τις δυ-
νάμεις της αντίστασης. Η ισλαμοφο-
βική επίθεση αυτή τη φορά αντιμε-
τωπίστηκε σαν αυτό που είναι: απο-
προσανατολιστική καμπάνια του Μα-
κρόν, και δεν δίχασε την αριστερά.
Η μάχη ενάντια στο Μακρόν και την
κατάσταση “έκτακτης ανάγκης” είναι
και μάχη ενάντια στη λιτότητα και
μάχη ενάντια στη φασιστική απειλή.

Νίκος Λούντος

Ελλάς-Γαλλία συμμαχία 
ενάντια στη μπατσοκρατία

21/11, Διαδήλωση στο Παρίσι. 
Φωτό: Reuters
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Τζο Μπάιντεν, άνθρωπος 
των “αέναων πολέμων”

Συμμαχίες θανάτου 
με τα Εμιράτα

Η απόφαση τoυ Ντόναλντ Τραμπ
να μειώσει τα στρατεύματα των
ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στο

Ιράκ καταγγέλθηκε από το κυρίαρχο κα-
τεστημένο της «εθνικής ασφάλειας», είτε
Ρεπουμπλικανικό, είτε Δημοκρατικό. Το
ίδιο ισχύει και για την από εδώ πλευρά
του Ατλαντικού. Πρόσφατα στο BBC,
ένας βρετανός πομπώδης στρατηγός εν
αποστρατεία δεν έκρυψε την ενόχλησή
του όταν αναγκάστηκε να παραδεχθεί,
έστω και στρογγυλεμένα, ότι ο Βρετανι-
κός Στρατός ηττήθηκε τόσο στο Ιράκ
όσο και στο Αφγανιστάν.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ο έξυπνος φιλελεύθερος αρθρογρά-
φος Έντουαρντ Λους ήταν πιο ειλικρινής
όταν έγραψε στους Financial Times:
«Ό,τι και να ειπωθεί για την εξωτερική
πολιτική του Τραμπ, ωστόσο δεν ξεκίνη-
σε νέους πολέμους (αν και υπάρχουν
ακόμη 60 μέρες μέχρι να αποχωρήσει)». 

Ο  αρθρογράφος έχει δίκιο να κρατάει
μια πισινή. Ο Τραμπ δεν αποκλείεται να
προσπαθήσει να καλύψει την άρνησή
του να αποδεχτεί την ήττα του στις
εκλογές ξεκινώντας έναν πόλεμο με το
Ιράν. Παρ 'όλα αυτά, ο Τραμπ έκανε πο-
λιτική καμπάνια ενάντια σε αυτό που
αποκαλούσε “αέναους πολέμους χωρίς
αντίκρυσμα”, σαν αυτούς που διεξήγα-
γαν στη Μέση Ανατολή οι προκάτοχοί
του, τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι -όπως ο
πατέρας και ο γιος Μπους, όσο και οι
Δημοκρατικοί -όπως ο Μπιλ Κλίντον και
ο Ομπάμα.

Ο διάδοχός του, ο Τζο Μπάιντεν, είναι
ένας άνθρωπος των «αέναων πολέμων».
Ψήφισε υπέρ της εισβολής στο Ιράκ και
στη συνέχεια επινόησε ένα σχέδιο για τη
διχοτόμηση της χώρας για να καταστρέ-
ψει την αντίσταση στην αμερικάνικη κα-
τοχή. Είναι υποστηρικτής  της πολιτικής
που προτάσσει την χρήση της στρατιω-
τικής δύναμης των ΗΠΑ για την προώθη-
ση της «δημοκρατίας» -στην πραγματι-
κότητα, του νεοφιλελευθερισμού- σε
όλο τον κόσμο. 

Γύρω του, στο υπουργικό του συμβού-
λιο συγκεντρώνεται εκείνο το είδος γε-
ρακιών που επιδίωξαν να διαμορφώσουν
την εξωτερική πολιτική του Ομπάμα. Τέ-
τοια περίπτωση είναι η Samantha Power,
πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα
Έθνη 2013-17, συνεπής υποστηρικτής
των «ανθρωπιστικών» στρατιωτικών
επεμβάσεων. Ήταν αρχιτέκτονας της κα-
ταστροφικής επέμβασης του ΝΑΤΟ στη
Λιβύη το 2011 και προσπάθησε να πείσει
τον Ομπάμα να κάνει το ίδιο κατά τη
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συ-
ρία. Το ίδιο έκανε και ο Antony Blinken,
πρώην βοηθός του Μπάιντεν που αναμέ-
νεται να γίνει υπουργός Εξωτερικών.
Ένας πρώην αξιωματούχος του Ομπάμα
δήλωσε ότι ο Μπλίνκεν αναμένεται να εί-

ναι «εμφανώς πιο σκληρός απέναντι στη
Ρωσία και πιο δεκτικός στην ιδέα ενός
ιδεολογικού ανταγωνισμού με την Κίνα,
ανεβάζοντας τους τόνους για τα “ζητή-
ματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων” στην εξωτερική πολιτική των
ΗΠΑ.

Όλα αυτά βέβαια αγνοούν την πραγ-
ματικότητα ότι η εξωτερική πολιτική
Τραμπ προέκυψε ακριβώς από τις απο-
τυχίες του νεοφιλελεύθερου ιμπεριαλι-
σμού τις προηγούμενες δεκαετίες.
Κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί ο Zbi-
gniew Brzezinski, ο οποίος ήταν σύμβου-
λος εθνικής ασφάλειας του προέδρου
Τζίμι Κάρτερ την περίοδο 1977-81. 

Ο Μπρεζίνσκι είχε πάρει μια σειρά από
πρωτοβουλίες με στόχο την αποδυνάμω-
ση της ΕΣΣΔ. Η πιο σημαντική αφορού-
σε την σοβιετική εισβολή στο Αφγανι-
στάν τον Δεκέμβριο του 1979. Επινόησε
την πολιτική του εξοπλισμού και της
χρηματοδότησης ισλαμικού αντάρτικου
προκειμένου η Μόσχα να πάθει το δικό
της Βιετνάμ. Αλλά τελικά αυτή η επιλογή
έσκασε στα μούτρα του. Η ΕΣΣΔ έχασε,
αλλά από την ήττα της προέκυψαν η Αλ
Κάιντα, οι Ταλιμπάν και, τελικά, το ISIS.

Σε μια συνέντευξη του 1998, ο Μπρε-
ζίνσκι καυχιόταν για το ότι «παρέσυρε
τους Ρώσους στην παγίδα του Αφγανι-
στάν». Ερωτηθείς εάν μετάνιωσε γιατί
έτσι βοήθησε στην προώθηση του ριζο-
σπαστικού ισλαμισμού, αντέδρασε: «Τι
είναι πιο σημαντικό στην παγκόσμια
ιστορία; Οι Ταλιμπάν ή η κατάρρευση
της σοβιετικής αυτοκρατορίας; Μερικοί
μουσουλμάνοι αγκιτάτορες ή η απελευ-
θέρωση της Κεντρικής Ευρώπης και το
τέλος του ψυχρού πολέμου; »

Οι ιστορικοί σήμερα αμφιβάλλουν αν ο
Μπρεζίνσκι όντως σχεδίασε αυτό το «πο-
νηρό σχέδιο». Αλλά αυτό που έχει σημα-
σία σήμερα είναι η νοοτροπία που απο-
καλύπτει η συνέντευξη: Η τεράστια δυ-
στυχία με την οποία βρέθηκε αντιμέτω-
πος ο λαός του Αφγανιστάν για περισ-
σότερα από 40 χρόνια είναι λιγότερο ση-
μαντική για «στρατηγικούς στοχαστές»
όπως ο Μπρεζίνσκι που προωθούν τα
τόσο σημαντικά για την «παγκόσμια
ιστορία» συμφέροντα του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού.

Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να συγκαλέσει
μια «σύνοδο κορυφής των δημοκρατιών»
το επόμενο έτος. Στόχος του η επιστρά-
τευση όλων των παραδοσιακών δυτικών
συμμάχων της Ουάσιγκτον, με κάποιες
κακόφημες προσθήκες, όπως η Ινδία
του Nahendra Modi, για να πιέσει την Κί-
να και τη Ρωσία. Αυτοί οι δύο αντίπαλοι,
που αναμφίβολα έχουν εκμεταλλευτεί
τις αποτυχίες του Ομπάμα και του
Τραμπ, θα χαρακτηριστούν ως «αυταρχι-
κές» απειλές για τη φιλελεύθερη δημο-
κρατία. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να
είναι κάτι πιο κοντά σε έναν πραγματικό
νέο Ψυχρό Πόλεμο. Ο Brzezinski θα αι-
σθανόταν σχεδόν σαν στο σπίτι του.

Ηξεφτίλα συνεχίζεται για τις διεθνείς δια-
συνδέσεις που προωθεί ο Μητσοτάκης.
Υπάρχει μία χώρα που στρατιωτικά είχε το

βασικό ρόλο για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κα-
ταστροφή των τελευταίων δεκαετιών, τον λιμό
στην Υεμένη που άφησε εκατομμύρια παιδιά να
πεθαίνουν από την πείνα και έφερε τη χολέρα στη
μεγαλύτερη έξαρσή της σε όλη την εποχή μετά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η χώρα είναι τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που από την περασμέ-
νη βδομάδα έχουν υπογράψει κοινό αμυντικό
δόγμα με το ελληνικό κράτος. Ας απαριθμήσουμε
τους εκλεκτούς συμμάχους του Μητσοτάκη: το
Ισραήλ, το κράτος του σύγχρονου απαρτχάιντ,
ζωντανό απολίθωμα της αποικιοκρατίας, η Αίγυ-
πτος, το καθεστώς του “αγαπημένου δικτάτορα
του Τραμπ”, που στέλνει στη φυλακή και εξαφανί-
ζει όποιον αντιμιλάει και πλέον προσπαθεί να
εξοντώσει ακόμη και τις διεθνείς οργανώσεις υπε-
ράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πλέον,
αυτοί που επανέφεραν τη χολέρα στον 21ο αιώνα.

Δένδιας, Άδωνις και Μητσοτάκης επισκέφτηκαν
και έβγαλαν σέλφι στα παλάτια των εμίρηδων για
να πάρουν σαν αντάλλαγμα την υπόσχεση ότι τα
Εμιράτα θα βοηθήσουν την Ελλάδα σε πιθανό πό-
λεμο με την Τουρκία. Δεν πρόκειται όμως για συμ-
μαχία που εγγυάται την ειρήνη. Το αντίθετο,
απλώνει το πεδίο των ανταγωνισμών σε σημεία
που ως τώρα δεν έφτανε. Τα Εμιράτα, για τους δι-
κούς τους λόγους, βρίσκονται μπλεγμένα σε όλες
τις πολεμικές αντιπαραθέσεις από το Μαρόκο ως
το Ιράν. Είναι οι βασικοί προμηθευτές σε όπλα και
χρήμα της πλευράς Χάφταρ στον λιβυκό πόλεμο.
Τα Εμιράτα προώθησαν τους δολοφόνους της
στρατιωτικής χούντας στο Σουδάν που κράτησαν
την εξουσία μετά την ανατροπή του Μπασίρ. Αυτή
τη στιγμή στον πόλεμο που εξελίσσεται στην Αι-
θιοπία καταγράφεται παρουσία των ντρόουν από
τα ΗΑΕ. Η διάλυση της Υεμένης συνεχίζεται. Το
λεγόμενο “Αμυντικό Δόγμα” που υπέγραψε ο Μη-
τσοτάκης σημαίνει ότι ο ελληνοτουρκικός αντα-
γωνισμός απλώνεται και επίσημα σε όλα αυτά τα
σημεία. Ανάμεσα στα σημεία της συμφωνίας είναι
ότι θα υπάρχει μόνιμη στάθμευση ενόπλων δυνά-
μεων από τη μία χώρα στην άλλη. Τα F-16 από τα
Εμιράτα ήδη βρίσκονται στην Κρήτη από τον Αύ-
γουστο, όταν άναψε η κρίση με την Τουρκία. Τώ-
ρα ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα αποκτήσουν

ημι-μόνιμη παρουσία στον Περσικό Κόλπο.
Πολλά σχόλια γράφονται για το πώς η Τουρκία

παρεμβαίνει σε μια σειρά μέτωπα, από το Αζερμ-
παϊτζάν ως τη Λιβύη, μέσω Συρίας. Αλλά τα Εμι-
ράτα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν σε τυχοδιω-
κτισμό. Πλέον το ελληνικό κράτος ευθυγραμμίζε-
ται μαζί τους. Σε πιθανό πόλεμο με το Ιράν, τα
Εμιράτα θα έχουν βασική συμμετοχή. Τι σημαίνει
“Κοινό Αμυντικό Δόγμα” σε αυτή την περίπτωση;
Ο πόλεμος με το Ιράν είναι ο βασικός λόγος που
αντιστάθμιζε τις πιέσεις για να μην πουληθούν F-
35 στα Εμιράτα. Το Ισραήλ αντιδρούσε για να μην
χαθεί η ισορροπία μεταξύ του ίδιου και των βασι-
λιάδων του Κόλπου. Πλέον τα Εμιράτα έχουν ανα-
γνωρίσει το Ισραήλ και η εξομάλυνση προχωράει.
Τώρα η Ελλάδα γίνεται ένας έξτρα κουμπάρος σε
αυτό το γάμο, όπου τα μόνα δώρα είναι όπλα και
βομβαρδισμοί. Ένα από τα κοινά εξάλλου του ελ-
ληνικού κράτους με τα Εμιράτα είναι τα υπέρογκα
ποσά που σπαταλούνται στους εξοπλισμούς. Η
ελληνική κυβέρνηση πήρε τα συγχαρητήρια του
Τραμπ γιατί είναι από τις ελάχιστες χώρες που ξε-
περνάει προς τα πάνω τις εξοπλιστικές απαιτή-
σεις που έχει το ΝΑΤΟ. Τα Εμιράτα δίνουν 5,6%
για εξοπλισμούς. Εκτός από τις ΗΠΑ, αγοράζουν
και από τη Γαλλία. Γι’ αυτό εξάλλου, το Ισλάμ των
Εμιράτων καταγράφεται στο “καλό Ισλάμ” σύμ-
φωνα και με τον Μακρόν και με το Μητσοτάκη. Ο
Μητσοτάκης παίρνει τα λεφτά από τα νοσοκομεία
και τα σχολεία, για να τα κάνει Ραφάλ, ενώ ο πρίγ-
κιπας του Άμπου Ντάμπι δίνει τα πετροδολάρια
για να να αγοράζει Ραφάλ και ντρόουν που βομ-
βαρδίζουν σχολεία και νοσοκομεία στην Υεμένη,
την Αιθιοπία και προσεχώς στο Ιράν. 

Τα Εμιράτα βρίσκονται σε διαδικασία να ανα-
πτύξουν τη δική τους πολεμική βιομηχανία και να
τη μετατρέψουν σε αιχμή της χώρας. Γι’ αυτό ζή-
τησαν και πήραν από την ελληνική κυβέρνηση 90
στρέμματα δίπλα στην Ελληνική Αμυντική Βιομη-
χανία, όπου θα βάλουν τις εγκαταστάσεις τους
για να εκπαιδεύονται οι μηχανικοί τους από τους
Έλληνες τεχνικούς.

Όταν μας μιλάνε για τις ΑΟΖ, τον υποθαλάσσιο
πλούτο, τις υφαλοκρηπίδες και τα “εθνικά δίκαια”,
εννοούνε βομβαρδιστικά και συμμαχίες θανάτου.
Αυτά παζάρεψε ο Μητοτάκης στα Εμιράτα.

Ν.Λ.
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Θα τα βρείτε στο
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• Κάντε τις παραγγελίες σας ηλεκτρονικά μέσω ίντερ-
νετ από το καλάθι στο site του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου (www.marxistiko.gr), στη σελίδα μας στο Face-
book (Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο) και στο mail (marxi-
stiko@yahoo.gr) ή τηλεφωνικά (2105247584,
6976778461). 
• Ξεκινήστε ένα ανοιχτό λογαριασμό με έκπτωση 25%
στις εκδόσεις μας και 10% σε όλους τους άλλους τίτ-
λους.
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